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Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19 IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) tiek 

īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un VRAA finansiālu atbalstu. 

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav 

atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu. 
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Sabiedrības viedoklis par dabas 

aizsardzību Latvijā 

Vērtības, to saglabāšana, kompensācijas, 
saimniekošana un sabiedrības vajadzības 
Aptaujas mērķis ir noskaidrot sabiedrības informētību un izpratni par dabas 

aizsardzību un ar to saistītajiem pasākumiem Latvijā. Aptauju veic Vidzemes 
Augstskola LIFE Integrētā projekta “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju 
pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LatViaNature) ietvaros. 

Vairāk par projektu: https://latvianature.daba.gov.lv/.  

Mājaslapā būs pieejami arī aptaujas rezultāti. Aptauja ir anonīma un visi iegūtie 
dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Tiek ievērota privātuma politika 
attiecībā uz iesaistīto personas datu aizsardzību, pamatojoties uz 2016. gada 

27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679. 

Anketas pilnvērtīga aizpilde aizņems ~25 min. Ļoti novērtējam Jūsu 
ieguldījumu, jo iegūtie aptaujas rezultāti tiks ņemti vērā turpmākai dabas 
aizsardzības politikas veidošanai! 

I DAĻA. DABA KĀ VĒRTĪBA UN TĀS IZMAIŅAS 

 ļoti svarīgi svarīgi vidēji svarīgi mazsvarīgi nav svarīgi 

1. Novērtējiet cik, Jūsuprāt, ir svarīgi 
rūpēties par dabu 

     

 

2. Novērtējiet, kādas, Jūsuprāt, ir cilvēka un dabas attiecības (atzīmējiet 1, ja 

pilnībā jūsu viedoklis sakrīt ar kreisās puses apgalvojumu; 5 – ja ar labās) 

 1 2 3 4 5  

cilvēks ir ļoti maz atkarīgs no dabas      cilvēks ir pilnībā atkarīgs no dabas 

mani ikdienas lēmumi un izvēles 
neietekmē dabu 

     ikdienas lēmumi un izvēles ļoti 
krasi ietekmē dabu 

 

 izcils labs apmierinošs slikts ļoti slikts 

3. Kāds, Jūsuprāt, ir Latvijas dabas 
stāvoklis kopumā? 

     

 

 būtiski 
uzlabojies 

nedaudz 

uzlabojies 

tāds pats nedaudz 

pasliktinājies 

būtiski 
pasliktinājies 

https://latvianature.daba.gov.lv/
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3.1. Salīdzinot ar laiku pirms aptuveni 

četriem gadiem, dabas stāvoklis Latvijā 
ir: 

     

3.2. Kas Jūs visvairāk satrauc Latvijas dabā un kas to ietekmē?________________  

 

3.3. Kas, Jūsuprāt, ir pēdējo gadu nozīmīgākais dabas aizsardzības panākums 
Latvijā? ________  

 

3.4. Kas, Jūsuprāt, ir pēdējo gadu lielākā kļūda vai neizdošanās dabas 

aizsardzībai Latvijā?  ________  

 

II DAĻA. ATTIECĪBAS AR DABU 

4. Cik bieži jūs izmantojiet dabu kādā no zemāk norādītajiem veidiem? 

            darbība / biežums ļoti bieži bieži dažreiz reti nekad 

4.1. gūstu no dabas materiālu labumu savā brīvajā laikā (piemēram, 
sēņoju, ogoju, makšķerēju, dodos medībās, vācu bērzu sulas, 

ārstniecības augus u.tml.) 

     

4.2. nodarbojos ar aktīvu atpūtu dabā (piemēram, skrienu, dodos 
pārgājienos, slēpoju, braucu ar velo, laivu, vedu pastaigā suni 
u.tml.) 

     

4.3. ceļoju uz dažādām ievērojamām dabas vietām, apbrīnoju dabas 
skaistumu, izcilas ainavas 

     

4.4. vēroju un izzinu dzīvo dabu un dabā notiekošos procesus, 
interesējos par tiem 

     

4.5. gūstu iedvesmu no dabas radošai mākslinieciskai darbībai 
(piemēram, gleznošanai, dzejai, komponēšanai, u.tml.) 

     

4.6. izmantoju dabu ar kultūru saistītās norisēs, tradīcijās 
(piemēram, Līgo vakara, citu gadskārtu rituālu svinēšanai 

u.tml.)  

     

4.7. dodos dabā, lai meditētu vai gūtu reliģisku pieredzējumu      

4.8. gūstu līdzsvaru fiziskai labjūtei un garīgai veselībai, atpūtai no 
ikdienas  

     

4.9. dodos piknikā kopā ar ģimeni vai draugiem      

4.10. izmantoju dabu, lai gūtu ienākumus par maksu  organizējot 

pārgājienus, sacensības, pārdodot dabas fotogrāfijas u. tml. 

     

4.11. izmantoju dabas resursu uzņēmējdarbībā (cērtot mežu, iegūstot 
malku, kūdru, audzējot dzērvenes u.c.) 

     

4.12.  Jūsu iecienītākā vieta, lai dotos dabā, atrodas (komentējot gan ikdienā dzīves 
vietai tuvāko vai garākās brīvdienās sasniedzamo) _______________ 
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III DAĻA. ZINĀŠANAS PAR DABU. 

5. Lūdzu novērtējiet, kādas ir Jūsu zināšanas par Latvijas dabu un tajā 
notiekošajiem procesiem: 

  Ļoti 
labas 

Labas Viduvējas Sliktas Ļoti 
sliktas 

5.1. par dabu kopumā      

5.2. par norisēm dabā un galvenajām cēloņsakarībām      

5.3. par dzīvnieku sugām      

5.4. par augu sugām      

5.5. par invazīvām augu sugām, kas ir agresīvi ienācēji Latvijas 
dabā 

     

5.6. par dabai draudzīgākām saimniekošanas metodēm, kas ir 
alternatīva dabu degradējošām metodēm mežsaimniecībā, 
lauksaimniecībā u.tml. 

     

5.7. par interneta vietnēm (piemēram, kur var dalīties par 
novērotajām dabas vērtībām, ziņot par novērotajiem 
pārkāpumiem dabā) 

     

5.8. Vai Jūs cenšaties uzlabot savas zināšanas par dabu?  jā  nē 

5.9. Ja 5. jautājumā atbildējāt, ka nav zināšanu vai to ir ļoti maz: ko Jūs darāt, 
lai uzlabotu savas zināšanas par Latvijas dabu? ________  

 

5.10. Kuriem viedokļu paudējiem vai informācijas avotiem Jūs uzticaties par 
norisēm Latvijas dabā? ________  

 

6. Kuras rīcības un pieejas uzskatāt par vajadzīgām Latvijas dabas 

daudzveidības saglabāšanā? Lūdzu, atzīmējiet savam viedoklim atbilstošāko atbildi 
katram apgalvojumam. 

 atzīmējiet atbilstoši savam uzskatam, vai 
katra no zemāk uzskaitītajām rīcībām ir 
efektīva 

noteikti  drīzāk 
jā 

drīzāk 
nē 

noteikti 

nē 

nezinu 

6.1. mežu saglabāšana, necērtot tos 

aizsargājamās dabas teritorijās  
     

6.2. mežu saglabāšana, necērtot tos 

pilsētu apkārtnē 

     

6.3. nokaltušo koku saglabāšana mežā      

6.4. sauso mežu kontrolēta dedzināšana 
stingrā uzraudzībā, lai atjaunotu 
piemērotus apstākļus konkrētām 

apdraudētām sugām 

     

6.5. mežizstrādes aizliegums putnu 

ligzdošanas laikā (1. aprīlis–30. 

jūnijs) 

     

6.6. dižkoku atbrīvošana no krūmiem un 
citu koku apauguma 
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6.7. jūras piekrastes stingra aizsardzība, 
nepieļaujot tās degradēšanos cilvēka 
ietekmē 

     

6.8. purvu un citu mitrāju atjaunošana, 
likvidējot grāvjus 

     

6.9. aizaugošu pļavu atjaunošana 
(piemēram, cērtot krūmus, atjaunojot 

pļaušanu u.tml.) 

     

6.10. atmatu, bijušo aramzemju 
pārveidošana bioloģiski vērtīgos 
zālājos 

     

6.11. aizaugušu, aizsērējušu upju tīrīšana 
(ūdensaugu pļaušana un izvākšana, 
sanesumu izvākšana) 

     

6.12. niedru un citu ūdensaugu pļaušana 
aizaugošos ezeros 

     

6.13. apdraudētu sugu populāciju 
atjaunošana, ieviešot savvaļā nebrīvē 
pavairotus dzīvniekus vai augus 

     

6.14. mākslīgo ligzdvietu (platformu, 
putnu būru) izvietošana dabā 

     

6.15. atsevišķu aizsargājamu dzīvnieku 
sugu medīšanas aizliegums 

     

6.16. medību aizliegums aizsargājamās 
dabas teritorijās 

     

6.17. bebru skaita samazināšana      

6.18. invazīvo svešzemju dzīvnieku un 
augu sugu izskaušana 

     

6.19. bargāki sodi par dabas vērtību 
iznīcināšanu 

     

6.20. valsts iestāžu darbības efektivitātes 
uzlabošana dabas aizsardzības 
jautājumos 

     

6.21. cilvēku brīvprātīga iesaiste dabas 
vērtību apsaimniekošanā (talkās, 
individuāla brīvprātīgā darba veidā) 

     

6.22. jaunu aizsargājamu dabas teritoriju 
veidošana vai esošo paplašināšana 

     

6.23. Kādas ir citas, Jūsuprāt, aktuālas pieejas vai rīcības, kuras Latvijā 
vajadzētu ieviest dabas aizsardzības nodrošināšanai________  

 

IV DAĻA. ATTIEKSME UN RĪCĪBAS 

7. Lūdzu, novērtējiet katru no minētajiem apgalvojumiem par dabu, dabas 
aizsardzību un sabiedrības vajadzībām: 

  pilnībā 
piekrītu 

drīzāk 
piekrītu 

drīzāk 
nepiekrītu 

pilnībā 
nepiekrītu 

nezinu 
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7.1. dabas aizsardzība ir sekundāra, līdz sabiedrība 
sasniegs tādu labklājības līmeni, kad nav vairs cīņas 

par izdzīvošanu 

     

7.2. dabas aizsardzība traucē uzņēmējdarbības attīstībai      

7.3. ilgtspējīga attīstība ir utopija      

7.4. vietējie dabas aizsardzības pasākumi ir maznozīmīgi  
globālo klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai 

     

7.5. tehnoloģiju attīstība palīdzēs efektīvāk risināt dabas 
aizsardzības jautājumus 

     

7.6. dabas vērtības īpašumā (mežā, pļavā) palielina šī 
īpašuma vērtību 

     

7.7. dabas daudzveidību iespējams veicināt, iegādājoties 
produkciju, kas nāk no bioloģiski vērtīgām pļavām 

     

7.8. ekonomisko interešu vārdā ir pieļaujams iznīcināt 
aizsargājamās sugas  

     

7.9. 

 

valsts īpašumā esošie meži jācērt mazāk, lai  
nodrošinātu sabiedrības vajadzības atpūsties 

     

7.10 dabas aizsardzība ir jāīsteno tikai valsts īpašumā 
esošās zemēs 

     

7.11. dabas aizsardzība nav savienojama ar ekonomisko 
izaugsmi 

     

7.12. dabas aizsardzība nav iespējama bez nodokļu 
paaugstināšanas 

     

7.13. dabas takām ir jāpiemēro ieejas maksu, ja ar to var 
segt vajadzīgās labiekārtojuma uzturēšanas izmaksas, 
mazinot apmeklētāju radīto ietekmi 

     

7.14. esošā kompensāciju sistēma par mežsaimnieciskās 
darbības ierobežojumiem aizsargājamās dabas 
teritorijās nodrošina taisnīgu līdzsvaru starp dabas 
aizsardzības un privātīpašuma interešu ievērošanu 

     

7.15. esošā Lauku attīstības programmas atbalsta 

maksājumu sistēma motivē zemes īpašniekus 
saglabāt bioloģiski vērtīgās pļavas 

     

7.16. Komentāri ________   

 

8. Lūdzu, novērtējiet katru apgalvojumu attiecībā uz Jūsu rīcībām katrā no 
turpinājumā dotajām situācijām 

  pilnībā 
piekrītu 

drīzāk 
piekrītu 

drīzāk 
nepiekrītu 

pilnībā 
nepiekrītu 

nezinu 

8.1. dodu priekšroku vietējiem ražotājiem, izvēloties 
viņu produkciju 

     

8.2. dodu priekšroku dabai draudzīgiem ražotājiem, 
izvēloties viņu produkciju 

     

8.3. apzināti izvēlos produktus, kas marķēti ar atzīmi 
par ieguldījumu dabas saudzēšanā 

     

8.4. ikdienā cenšos taupīt resursus (elektrību, ūdeni, 
siltumu u. tml.) 
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8.5. cenšos saglabāt dabas vērtības savā īpašumā      

8.6. iesaistos brīvprātīgajā darbā dabas aizsardzībai      

8.7. esmu iestājies kādā vides vai dabas aizsardzības 
nevalstiskā organizācijā 

     

8.8. atbalstu dabas aizsardzību ar ziedojumiem      

8.9. uztraucos par dzīves vides kvalitāti nākotnē, jo, 
iespējams, šeit dzīvos mani bērni, mazbērni 

     

8.10. neiesaistos dabas vērtību saglabāšanā, jo nezinu 
kā 

     

8.11. piedalos sabiedriskajās apspriešanās un citos 
publiskos pasākumos, kas saistītas ar dabas 
aizsardzību 

     

8.12. aktīvi interesējos par dabas aizsardzības 
aktuālajiem jautājumiem 

     

 

V DAĻA. PRODUKTI NO DABISKĀM PĻAVĀM (bioloģiski 
vērtīgiem zālājiem)1 

9. Kas raksturo dabisku pļavu? ________  

 

9.1. Izvēlieties līdz trim, Jūsuprāt, raksturīgākajiem produktiem, ko var iegūt no 
dabiskām pļavām? (atbilstošo atzīmējot ar “x”) 

9.1. ārstniecības augi, zāļu tējas  

9.2. biomasa enerģijas ražošanai  

9.3. dabiskas krāsvielas  

9.4. gaļa un gaļas izstrādājumi  

9.5. kosmētikas produkti  

9.6. lopbarība (siens, zāles granulas)  

9.7. medus (t.sk. ziedputekšņi, propoliss, vasks)  

9.8. piens un piena produkti  

9.9. tekstilizstrādājumi (piemēram, no aitu vilnas)  

9.10. cits_____________   

9.11. Komentāri ________  

10. Lūdzu, salieciet Jums prioritārā secībā iegūstamos produktus no dabiskām 
pļavām (attiecīgi liekot 1 pie vissvarīgākā un 10 pie vismazāk svarīgā produkta): 

10.1. ārstniecības augi un zāļu tējas  

10.2. biomasa enerģijas ražošanai  

10.3. dabiskas krāsvielas  

 

1 Bioloģiski vērtīgi zālāji ir ziedaugiem bagātas dabiskās pļavas, kas ir ekstensīvi apsaimniekotas ar 
tradicionālajām metodēm – pļaušanu un ganīšanu. Šie zālāji vismaz 20 gadus nav tikuši aparti. 
Ilgstošas apsaimniekošanas rezultātā tajos izveidojusies vērtīga ekosistēma ar lielu bioloģisko 
daudzveidību. (R.Sniedze – Kretalova, LDF, 2014) 
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10.4. gaļa un gaļas produkti  

10.5. kosmētikas produkti  

10.6. lopbarība (siens, zāles granulas)  

10.7. medus (t. sk. ziedputekšņi, propoliss, vasks)  

10.8. piens un piena produkti  

10.9. tekstilizstrādājumi (piemēram, no aitu vilnas)  

10.10. cits (nosauciet)  
 

  pilnībā 
piekrītu 

drīzāk 
piekrītu 

drīzāk 
nepiekrītu 

pilnībā 
nepiekrītu 

nezinu 

10.11. dabisko pļavu kā resursa devums ir 

pārvērtēts, jo šiem produktiem ir 

līdzvērtīgas alternatīvas  

     

 

11. Kas Jūs motivētu izvēlēties produktu, kas, saimniekojot ilgtspējīgi, iegūts no 

dabiskām pļavām?  

  pilnībā 
piekrītu 

drīzāk 
piekrītu 

drīzāk 
nepiekrītu 

pilnībā 
nepiekrītu 

nezinu 

11.1. uzticams piegādātājs no tuvākās apkārtnes      

11.2. speciāls marķējums uz produkta par izcelsmi 

no dabiskām pļavām 

     

11.3. skaidrojums uz produkta iepakojuma, ka tā  
iegāde palīdz saglabāt dabiskās pļavas 

     

11.4. informatīva kampaņa, ka tā iegāde palīdz 
saglabāt Latvijas dabu 

     

11.5. precīza informācija par produkta pievienoto 
dabas vērtību (no kurienes, kādas dabas 
vērtības tiek saglabātas) uz produkta 

iepakojuma 

     

11.6. produkta garšas kvalitāte      

11.7. cits_____________       

 

11.8. Norādiet, par cik % augstāka varētu būt no dabiskām pļavām nākuša produkta 
cena, salīdzinot ar alternatīvām, kas nav no dabiskām pļavām, lai Jūs joprojām 
apsvērtu tā iegādi? (izvēlaties atbilstošo - katrs skaitlis atbilst procentiem) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

          

11.9. Ja neiegādātos šādu produkciju, norādiet Jūsu apsvērumus šādam 
lēmumam_____________  

 

 

VI DAĻA. RESPONDENTA PROFILS 

12.1. Dzimums:   
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 vīrietis   sieviete    

 

12.2.  Vecums (gadi):   

 16–25   26–35      36–45      46–55      56–65      66–75       >75 

 

12.3. Izglītība:   

 pamata   vidējā    vidējā profesionālā    nepabeigta augstākā    augstākā 

 

12.4. Nodarbošanās | statuss:  
 studēju vai mācos      strādāju algotu darbu       strādāju savā uzņēmumā  
 esmu pašnodarbinātais        saņemu bezdarbnieka pabalstu   pensionārs  
cits__________ 

 

12.5. Dzīvesvieta (pasta indekss): 
_____________________________________________ 

 

12.6. Jūsu vidējais ienākumu līmenis (EUR mēnesī personai, kas paliek Jūsu rīcībā 
pēc nodokļu nomaksas):  
 <500     501–670   671–870     871–1100     1101–2000    >2000  

nevēlos norādīt 
 

12.7. Mājoklis:  dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā  dzīvoklis rindu mājā,  

savrupmāja pilsētā vai blīvāk apdzīvotā vietā,  viensēta  cits___________ 

12.8. Vai Jūsu faktiskā dzīves vieta atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā?   jā   
 nē  nezinu 

 

Paldies par Jūsu līdzdalību! 
 

Anketa ir izstrādāta LIFE integrētā projekta “Natura2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības 
un apsaimniekošanas optimizācija” (LatViaNature) ietvaros. Vairāk: 
https://latvianature.daba.gov.lv. 

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas 
optimizācija”(LIFE 19 IPE/LV/ 000010 LIFE IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas 
Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. 
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1.jautājums. 

Jautājums Mediāna2 Biežums, % 

1.Novērtējiet cik Jūsuprāt ir 
svarīgi rūpēties par dabu 

5.00 

mazsvarīgi   0,6 

vidēji svarīgi   2,8 

svarīgi   33,3 

ļoti svarīgi   63,4 

 

Aprakstošās statistikas tabulās  ar šādu krāsojumu ir parādīts atbilžu sadalījums 

left-skewed 

right-

skewed 

 

Tabula 1. Aprakstošā statistika 4. jautājuma atbildēm. 

  
Skaits 

atbilžu 
Mediāna 

Std. 

Deviation 
Variance Skewness 

Std. Error 

of 

Skewness 

 4.1. gūstu no dabas materiālu 
labumu savā brīvajā laikā  1064 4 1,054 1,11 -0,414 0,075 

 
2 Mediāna — vidējais rezultāts skaitļu rindā, kurā visi kopas elementi sakārtoti augošā secībā. Mediāna 
atbilst kopas vidum — puse kopas elementu ir vienādi vai mazāki par mediānu un puse kopas elementu 
ir vienādi vai lielāki par mediānu. Mediāna daudz precīzāk par vidējo aritmētisko raksturo kopu 
gadījumos, kad tajā ir atsevišķi ļoti lieli vai ļoti mazi elementi. 
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4.2. nodarbojos ar aktīvu atpūtu 
dabā 

1064 4 0,991 0,982 -0,627 0,075 

4.3.ceļoju uz dažādām 
ievērojamām dabas vietām, 
apbrīnoju dabas skaistumu, izcilas 
ainavas 

1064 4 0,951 0,905 -0,249 0,075 

4.4. vēroju un izzinu dzīvo dabu un 
dabā notiekošos procesus 
interesējos par tiem 

1064 4 1,02 1,04 -0,578 0,075 

4.5. gūstu iedvesmu no dabas 
radošai mākslinieciskai darbībai  1064 2 1,299 1,688 0,55 0,075 

4.6. izmantoju dabu ar kultūru 
saistītās norisēs tradīcijās 

1064 4 1,09 1,189 -0,29 0,075 

4.7. dodos dabā, lai meditētu vai 
gūtu reliģisku pieredzējumu 

1064 2 1,345 1,81 0,457 0,075 

4.8. gūstu līdzsvaru fiziskai labjūtei 
un garīgai veselībai atpūtai no 
ikdienas 

1064 4 1,053 1,108 -0,926 0,075 

4.9. dodos piknikā kopā ar ģimeni 
vai draugiem 

1064 3 1,058 1,119 -0,006 0,075 

4.10. izmantoju dabu, lai gūtu 
ienākumus par maksu organizējot 
pārgājienus, sacensības, pārdodot 
dabas foto 

1064 1 0,94 0,883 2,3 0,075 

4.11. izmantoju dabas resursu 

uzņēmējdarbībā (cērtot mežu 
iegūstot malku, kūdru, audzējot 
dzērvenes) 

1064 1 1,423 2,025 0,852 0,075 

4.1.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

nekad   2 

11,7 

27 

31,8 

27,6 

100 

reti   

dažreiz   

bieži   

ļoti bieži   

kopā  4 (bieži) 
4.2.jautājums 
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 Mediāna Biežums, % 

nekad 

reti 

dažreiz 

bieži 
ļoti bieži 

kopā 

 2 

7,9 

23,6 

38,4 

28,1 

100 

 

 

 

 

4 (bieži) 
4.3.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

nekad    1,9  

reti    12,6  

dažreiz    34,1  

bieži    36,9  

ļoti bieži    14,5  

kopā  4 (bieži)  100  

4.4.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

nekad    1,5  

reti    9,5  

dažreiz    23  

bieži    34,4  

ļoti bieži    31,6  

kopā  4 (bieži)  100  

4.5.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

nekad    28,9  

reti    28,1  

dažreiz    20,7  

bieži    11,9  

ļoti bieži    10,3  

kopā  2 (reti)  100  

4.6.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

nekad    3,9  

reti    16,4  

dažreiz    28,6  

bieži    32,3  

ļoti bieži    18,8  

kopā  4 (bieži)  100  

4.7.jautājums 
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 Mediāna Biežums, % 

nekad    33,8  

reti    20,9  

dažreiz    20,7  

bieži    14,9  

ļoti bieži    9,8  

kopā  2 (reti)  100  

4.8.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

nekad    3,1  

reti    7  

dažreiz    17,8  

bieži    34,9  

ļoti bieži    37,3  

kopā  4 (bieži)  100  

4.9.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

nekad    7,4  

reti    23,1  

dažreiz    36,6  

bieži    24,2  

ļoti bieži    8,7  

kopā  3 (dažreiz)  100  

4.10.jautājums 

 Mediāna 
Biežums, 

% 

nekad    74,1  

reti    14,7  

dažreiz    5,2  

bieži    3,4  

ļoti bieži    2,7  

kopā  1 (nekad)  100  

4.11.jautājums 

 Mediāna 
Biežums, 

% 

nekad    50,8  

reti    15  

dažreiz    12,4  

bieži    10,9  

ļoti bieži    10,9  

kopā  1 (nekad)  100  
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Tabula 2. Aprakstošā statistika 5. jautājuma atbildēm. 

  Valid 
Mediā

na 

Std. 

Deviatio

n 

Varian

ce 

Skewn

ess 

Std. Error 

of 

Skewness 

Minim

um 

Ma

xim

um 

5.1. par dabu kopumā 1064 4.000 0,706 0,499 -0,225 0,075 1 5 

5.2. par norisēm dabā un 
galvenajām cēloņsakarībām 

1064 4.000 0,717 0,514 -0,285 0,075 1 5 

5.3. par dzīvnieku sugām 1064 4.000 0,818 0,668 -0,194 0,075 1 5 

5.4. par augu sugām 1064 3.000 0,857 0,735 -0,225 0,075 1 5 

5.5. par invazīvām augu sugām, 
kas ir agresīvi ienācēji Latvijas 

dabā 

1064 3.000 0,957 0,916 -0,3 0,075 1 5 

5.6. par dabai draudzīgākām 
saimniekošanas metodēm, kas 
ir alternatīva dabu 
degradējošām metodēm 
mežsaimniecībā, 
lauksaimniecībā 

1064 4.000 0,915 0,837 -0,404 0,075 1 5 

5.7. par interneta vietnēm, 
piemēram, kur var dalīties par 
novērotajiem pārkāpumiem 
dabā 

1064 3.000 1,075 1,155 -0,358 0,075 1 5 

5.1.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

ļoti sliktas    0,2  

sliktas    1,4  

viduvējas    25,1  

labas    54,9  

ļoti labas    18,4  

kopā  4 (labas)  100  

5.2.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

ļoti sliktas    0,1  

sliktas    2,4  

viduvējas    24,2  

labas    55,4  

ļoti labas    17,9  

kopā  4 (labas)  100  
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5.3.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

ļoti sliktas    0,5  

sliktas    7,1  

viduvējas    35,3  

labas    44  

ļoti labas    13,1  

kopā  4 (labas)  100  

5.4.jautājums 

 Mediāna Biežums, %  

ļoti sliktas    1,7   

sliktas    10,4   

viduvējas    41   

labas    37,9   

ļoti labas    9   

kopā  3 (viduvējas)  100   

5.5.jautājums 

 Mediāna 
Biežums, 

% 

ļoti sliktas    2,9  

sliktas    12  

viduvējas    36,1  

labas    36,3  

ļoti labas    12,7  

kopā  3 (viduvējas)  100  

5.6.jautājums 

 Mediāna 
Biežums, 

% 

ļoti sliktas    1,4  

sliktas    8,8  

viduvējas    30  

labas    42,3  

ļoti labas    17,5  

kopā  4 (labas)  100  

5.7.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

ļoti sliktas    6  

sliktas    15,3  

viduvējas    30,6  

labas    34,9  

ļoti labas    13,2  

kopā  3 (viduvējas)  100  

5.8.jautājums 
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 Mediāna Biežums, % 

nē    6,4  

jā    93,6  

kopā  1 (jā)    

 

Tabula 3. Aprakstošā statistika 6. jautājuma atbildēm. 

Jautājumi  Derīgās 
atbildes 

Apstrādē 
neiekļautās 

atbildes* 

Mediāna 

6.1. mežu saglabāšana, necērtot tos aizsargājamās dabas teritorijās 1058 6 4 

6.2. mežu saglabāšana, necērtot tos pilsētu apkārtnē 1054 10 3 

6.3. nokaltušo koku saglabāšana mežā 1021 43 3 

6.4. sauso mežu kontrolēta dedzināšana stingrā uzraudzībā, lai atjaunotu 
piemērotus apstākļus konkrētām apdraudētām sugām 

967 97 2 

6.5. mežizstrādes aizliegums putnu ligzdošanas laikā (1.aprīlis — 30.jūnijs) 1048 16 4 

6.6. dižkoku atbrīvošana no krūmiem un citu koku apauguma 1012 52 3 

6.7. jūras piekrastes stingra aizsardzība, nepieļaujot tās degradēšanos 
cilvēka ietekmē 

1049 15 4 

6.8. purvu un citu mitrāju atjaunošana, likvidējot grāvjus 973 91 3 

6.9. aizaugošu pļavu atjaunošana, piemēram, cērtot krūmus atjaunojot 
pļaušanu. 1016 48 3 

6.10. atmatu, bijušo aramzemju pārveidošana bioloģiski vērtīgos zālājos 999 65 3 

6.11. aizaugušu, aizsērējušu upju tīrīšana, ūdensaugu pļaušana un 
izvākšana, sanesumu izvākšana 

1036 28 4 

6.12. niedru un citu ūdensaugu pļaušana aizaugošos ezeros 1011 53 3 

6.13. apdraudētu sugu populāciju atjaunošana, ieviešot savvaļā nebrīvē 
pavairotus dzīvniekus vai augus 

988 76 3 

6.14. mākslīgo ligzdvietu (platformu, putnu būru) izvietošana dabā 1020 44 3 

6.15. atsevišķu aizsargājamu dzīvnieku sugu medīšanas aizliegums 1022 42 3 

6.16. medību aizliegums aizsargājamās dabas teritorijās 1003 61 3 

6.17. bebru skaita samazināšana 964 100 3 

6.18. invazīvo svešzemju dzīvnieku un augu sugu izskaušana 1002 62 4 

6.19. bargāki sodi par dabas vērtību iznīcināšanu 1010 54 4 

6.20. valsts iestāžu darbības efektivitātes uzlabošana dabas aizsardzības 
jautājumos 

1022 42 4 

6.21. cilvēku brīvprātīga iesaiste dabas vērtību apsaimniekošanā (talkās, 
individuāla brīvprātīgā darba veidā) 1041 23 3 

6.22. jaunu aizsargājamu dabas teritoriju veidošana vai esošo 
paplašināšana 

1003 61 3 

* — norāda, cik respondentu ir atbildējuši “nezinu”. Šīs atbildes nav iekļautas analīzē par mediānu. 

6.1.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

nē    6,7  
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drīzāk nē    12,5  

drīzāk jā    28,2  

noteikti    52,1  

nezinu (trūkstošā vērtība)    0,6  

kopā  4 (noteikti)  100  

6.2.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

nē    8,7  

drīzāk nē    16,4  

drīzāk jā    39,3  

noteikti    34,7  

nezinu (trūkstošā vērtība)    0,9  

kopā  3 (drīzāk jā) 100  

6.3.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

nē    13  

drīzāk nē    26,6  

drīzāk jā    32,4  

noteikti    24  

nezinu (trūkstošā vērtība)    4  

kopā  3 (drīzāk jā)  100  

6.4.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

nē    32,7  

drīzāk nē    19,3  

drīzāk jā    24,9  

noteikti    14,4  

nezinu 

(trūkstošā 
vērtība) 

   9,1  

kopā  2 (drīzāk nē)  100  

6.5.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

nē    15,3  

drīzāk nē    10,3  

drīzāk jā    22,5  

noteikti    50,4  

nezinu (trūkstošā 
vērtība) 

   1,5  

kopā  4 (noteikti)  100  

6.6.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

nē    5,5  
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drīzāk nē    11,9  

drīzāk jā    40,5  

noteikti    37,1  

nezinu (trūkstošā vērtība)    4,9  

kopā  3 (drīzāk jā)  100  

6.7.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

nē    3,7  

drīzāk nē    11,3  

drīzāk jā    27,9  

noteikti    55,7  

nezinu (trūkstošā vērtība)    1,4  

kopā  4 (noteikti)  100  

6.8.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

nē    21,8  

drīzāk nē    22,6  

drīzāk jā    27,8  

noteikti    19,3  

nezinu (trūkstošā vērtība)    8,6  

kopā  3 (drīzāk jā)  100  

6.9.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

nē    3,6  

drīzāk nē    12  

drīzāk jā    41  

noteikti    38,9  

nezinu (trūkstošā vērtība)    4,5  

kopā  3(drīzāk jā)  100  

6.10.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

nē    7,9  

drīzāk nē    16,6  

drīzāk jā    39,2  

noteikti    30,2  

nezinu (trūkstošā vērtība)    6,1  

kopā  3 (drīzāk jā)  100  

6.11.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

nē    1,7  

drīzāk nē    7,2  

drīzāk jā    38,2  
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noteikti    50,3  

nezinu (trūkstošā vērtība)    2,6  

kopā  4 (noteikti)  100  

6.12.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

nē    2  

drīzāk nē    12  

drīzāk jā    41,8  

noteikti    39,2  

nezinu (trūkstošā vērtība)    5  

kopā  3 (drīzāk jā)  100  

6.13.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

nē    6,7  

drīzāk nē    18  

drīzāk jā    41,7  

noteikti    26,5  

nezinu (trūkstošā vērtība)    7,1  

kopā  3 (drīzāk jā)  100  

6.14.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

nē    3,4  

drīzāk nē    12,5  

drīzāk jā    46,1  

noteikti    33,9  

nezinu 

(trūkstošā 
vērtība) 

   4,1  

kopā  3 (drīzāk jā)  100  

6.15.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

nē    11,7  

drīzāk nē    13  

drīzāk jā    31,7  

noteikti    39,7  

nezinu (trūkstošā vērtība)    3,9  

kopā  3 (drīzāk jā)  100  

6.16.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

nē    18,4  

drīzāk nē    17,6  

drīzāk jā    22,6  

noteikti    35,6  
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nezinu (trūkstošā vērtība)    5,7  

kopā  3 (drīzāk jā)  100  

6.17.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

nē    4,9  

drīzāk nē    17,6  

drīzāk jā    34,7  

noteikti    33,5  

nezinu (trūkstošā vērtība)    9,4  

kopā  3 (drīzāk jā)  100  

6.18.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

nē    2,9  

drīzāk nē    8,9  

drīzāk jā    30,3  

noteikti    52,1  

nezinu (trūkstošā vērtība)    5,8  

kopā  4 (noteikti)  100  

6.19.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

nē    5,9  

drīzāk nē    14,4  

drīzāk jā    27,4  

noteikti    47,6  

nezinu (trūkstošā vērtība)    5,1  

kopā  4 (noteikti)  100  

6.20.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

nē    3,9  

drīzāk nē    7,6  

drīzāk jā    28  

noteikti    56,6  

nezinu (trūkstošā vērtība)    3,9  

kopā  4 (noteikti)  100  

6.21.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

nē    2,9  

drīzāk nē    8,4  

drīzāk jā    40,6  

noteikti    46  

nezinu (trūkstošā vērtība)    2,2  

kopā  3 (drīzāk jā)  100  

6.22.jautājums 
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 Mediāna Biežums, % 

nē    20  

drīzāk nē    19,2  

drīzāk jā    23,6  

noteikti    31,5  

nezinu (trūkstošā vērtība)    5,7  

kopā  3 (drīzāk jā)  100  

 

Tabula 4. Aprakstošā statistika par 7.jautājumu. 

  Valid 
Missi

ng* 

Mediān
a 

Std. 

Deviation 

Varia

nce 

Skewne

ss 

Std. 

Error of 

Skewne

ss 

Mini

mum 

Maxi

mum 

7.1. dabas aizsardzība ir 
sekundāra, līdz sabiedrība 
sasniegs tādu līdz sabiedrība 
sasniegs tādu labklājības 
līmeni, kad nav vairs cīņas par 
izdzīvošanu 

1030 34 2 0,918 0,843 0,683 0,076 1 4 

7.2. dabas aizsardzība traucē 
uzņēmējdarbības attīstībai 1044 20 2 0,913 0,834 0,357 0,076 1 4 

7.3. ilgtspējīga attīstība ir 
utopija 

984 80 2 0,848 0,72 0,995 0,078 1 4 

7.4. vietējie dabas 
aizsardzības pasākumi ir 
maznozīmīgi  globālo klimata 
pārmaiņu ietekmes 
mazināšanai 

1031 33 2 1,031 1,063 0,543 0,076 1 4 

7.5. tehnoloģiju attīstība 
palīdzēs efektīvāk risināt 
dabas aizsardzības jautājumus 

984 80 3 0,841 0,707 -0,376 0,078 1 4 

7.6. dabas vērtības īpašumā 
(mežā, pļavā) palielina šī 
īpašuma vērtību 

1008 56 3 1,068 1,14 -0,415 0,077 1 4 

7.7. dabas daudzveidību 
iespējams veicināt, 
iegādājoties produkciju, kas 
nāk no bioloģiski vērtīgām 
pļavām 

918 146 3 0,96 0,922 -0,29 0,081 1 4 

7.8. ekonomisko interešu 
vārdā ir pieļaujams iznīcināt 
aizsargājamās sugas  

1014 50 1 0,783 0,614 1,615 0,077 1 4 
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7.9. valsts īpašumā esošie 
meži jācērt mazāk, lai  
nodrošinātu sabiedrības 
vajadzības atpūsties 

1001 63 3 1,115 1,244 -0,051 0,077 1 4 

7.10. dabas aizsardzība ir 
jāīsteno tikai valsts īpašumā 
esošās zemēs 

1026 38 1 0,887 0,786 1,212 0,076 1 4 

7.11. dabas aizsardzība nav 
savienojama ar ekonomisko 

izaugsmi 

1028 36 2 0,875 0,766 0,933 0,076 1 4 

7.12. dabas aizsardzība nav 
iespējama bez nodokļu 
paaugstināšanas 

938 126 2 0,897 0,805 1,083 0,08 1 4 

7.13. dabas takām ir 
jāpiemēro ieejas maksa, ja ar 
to var segt vajadzīgās 
labiekārtojuma uzturēšanas 
izmaksas, mazinot 

apmeklētāju radīto ietekmi 

1000 64 2 0,995 0,99 0,07 0,077 1 4 

7.14. esošā kompensāciju 
sistēma par mežsaimnieciskās 
darbības ierobežojumiem 
aizsargājamās dabas 
teritorijās nodrošina taisnīgu 
līdzsvaru starp dabas 
aizsardzības un privātīpašuma 
interešu ievērošanu 

777 287 2 0,961 0,923 0,712 0,088 1 4 

7.15. esošā Lauku attīstības 
programmas atbalsta 

maksājumu sistēma motivē 
zemes īpašniekus saglabāt 
bioloģiski vērtīgās pļavas 

779 285 2 0,973 0,948 0,156 0,088 1 4 

7.1.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    43  

drīzāk nepiekrītu    29  

drīzāk piekrītu    19,6  

pilnībā piekrītu    5,2  

nezinu (trūkstošā vērtība)    3,2  

kopā  5 (pilnībā nepiekrītu)  100  

7.2.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    31,7  

drīzāk nepiekrītu    34,2  



 
 

ES LIFE Programmas projekts  

“Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības  

un apsaimniekošanas optimizācija” 

drīzāk piekrītu    26,1  

pilnībā piekrītu    6,1  

nezinu (trūkstošā vērtība)    1,9  

kopā  2 (drīzāk nepiekrītu)  100  

7.3.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    44,8  

drīzāk nepiekrītu    32  

drīzāk piekrītu    11,5  

pilnībā piekrītu    4,2  

nezinu    7,5  

kopā    100  

7.4.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    36,9  

drīzāk nepiekrītu    28,9  

drīzāk piekrītu    19,4  

pilnībā piekrītu    11,8  

nezinu    3,1  

kopā  1 (pilnībā nepiekrītu)  100  

7.5.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    6,5  

drīzāk nepiekrītu    22,6  

drīzāk piekrītu    43,9  

pilnībā piekrītu    19,6  

nezinu    7,5  

kopā  3 (drīzāk piekrītu)  100  

7.6.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    16,2  

drīzāk nepiekrītu    17,6  

drīzāk piekrītu    31,1  

pilnībā piekrītu    29,9  

nezinu    5,3  

kopā  3 (drīzāk piekrītu)  100  

7.7.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    11,3  

drīzāk nepiekrītu    21,8  

drīzāk piekrītu    33,6  

pilnībā piekrītu    19,6  

nezinu    13,7  
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kopā  3 (drīzāk piekrītu)  100  

7.8.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    61,2  

drīzāk nepiekrītu    24,2  

drīzāk piekrītu    6,3  

pilnībā piekrītu    3,7  

nezinu    4,7  

kopā  5 (pilnībā nepiekrītu)  100  

7.9.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    23,8  

drīzāk nepiekrītu    21,2  

drīzāk piekrītu    26,1  

pilnībā piekrītu    22,9  

nezinu    5,9  

kopā  3 (drīzāk piekrītu)  100  

7.10.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    55,6  

drīzāk nepiekrītu    24,3  

drīzāk piekrītu    11,4  

pilnībā piekrītu    5,2  

nezinu    3,6  

kopā  5 (pilnībā nepiekrītu)  100  

7.11.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    44,7  

drīzāk nepiekrītu    33,7  

drīzāk piekrītu    12,9  

pilnībā piekrītu    5,3  

nezinu    3,4  

kopā    5 (pilnībā 
nepiekrītu) 100 

7.12.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    44  

drīzāk nepiekrītu    28,9  

drīzāk piekrītu    9,5  

pilnībā piekrītu    5,8  

nezinu    11,8  

kopā  5 (pilnībā nepiekrītu)  100  

7.13.jautājums 



 
 

ES LIFE Programmas projekts  

“Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības  

un apsaimniekošanas optimizācija” 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    24  

drīzāk nepiekrītu    26,5  

drīzāk piekrītu    31,5  

pilnībā piekrītu    12  

nezinu    6  

kopā  3 (drīzāk piekrītu)  100  

7.14.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    32,9  

drīzāk nepiekrītu    20,6  

drīzāk piekrītu    14,3  

pilnībā piekrītu    5,3  

nezinu    27  

kopā  5 (pilnībā nepiekrītu)  100  

7.15.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    17,7  

drīzāk nepiekrītu    24,2  

drīzāk piekrītu    22,3  

pilnībā piekrītu    9,1  

nezinu    26,8  

kopā  2 (drīzāk 
nepiekrītu) 

 100  

 

Tabula 5. Aprakstošā statistika par 8.jautājumu. 

  Valid 
Missing

* 

Mediā
na 

Std. 

Deviati

on 

Varia

nce 

Skewn

ess 

Std. 

Error of 

Skewn

ess 

Mini

mum 

Maxi

mum 

8.1.dodu priekšroku vietējiem 
ražotājiem, izvēloties viņu produkciju 

1053 11 3 0,648 0,42 -0,58 0,075 1 4 

8.2.dodu priekšroku dabai draudzīgiem 
ražotājiem, izvēloties viņu produkciju 

1029 35 3 0,729 0,532 -0,644 0,076 1 4 

8.3.apzināti izvēlos produktus, kas 
marķēti ar atzīmi par ieguldījumu dabas 
saudzēšanā 

986 78 3 0,883 0,779 -0,169 0,078 1 4 

8.4.ikdienā cenšos taupīt resursus 
(elektrību, ūdeni, siltumu u. tml.) 1058 6 3 0,672 0,451 -0,798 0,075 1 4 
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8.5.cenšos saglabāt dabas vērtības savā 
īpašumā 

1010 54 4 0,617 0,381 -1,145 0,077 1 4 

8.6.iesaistos brīvprātīgajā dabas 
aizsardzības darbā  1014 50 2 1 1 0,066 0,077 1 4 

8.7.esmu iestājies kādā vides vai dabas 
aizsardzības nevalstiskā organizācijā 

979 85 1 1,045 1,092 1,24 0,078 1 4 

8.8.atbalstu dabas aizsardzību ar 
ziedojumiem 

1010 54 2 1,052 1,106 0,491 0,077 1 4 

8.9.uztraucos par dzīves vides kvalitāti 
nākotnē, jo, iespējams, šeit dzīvos mani 
bērni, mazbērni 

1043 21 4 0,759 0,577 -1,48 0,076 1 4 

8.10.neiesaistos dabas vērtību 
saglabāšanā, jo nezinu kā 

1006 58 1 0,871 0,759 1,088 0,077 1 4 

8.11.piedalos sabiedriskajās 
apspriešanās un citos publiskos 
pasākumos, kas saistīti ar dabas 
aizsardzību 

1021 43 2 1,052 1,108 0,022 0,077 1 4 

8.12.aktīvi interesējos par dabas 
aizsardzības aktuālajiem jautājumiem 

1049 15 3 0,872 0,76 -0,574 0,076 1 4 

8.1.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    1  

drīzāk nepiekrītu    7,7  

drīzāk piekrītu    52,7  

pilnībā piekrītu    37,5  

nezin    1  

kopā  3 (drīzāk piekrītu)  100  

8.2.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    2,9  

drīzāk nepiekrītu    12,1  

drīzāk piekrītu    52,8  

pilnībā piekrītu    28,9  

nezinu    3,3  

kopā  3 (drīzāk piekrītu)  100  

8.3.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    9,1  

drīzāk nepiekrītu    28,9  

drīzāk piekrītu    37,9  
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pilnībā piekrītu    16,8  

nezinu    7,3  

kopā  3 (drīzāk piekrītu)  100  

8.4.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    1,2  

drīzāk nepiekrītu    7,4  

drīzāk piekrītu    46  

pilnībā piekrītu    44,8  

nezinu    0,6  

kopā 3 (drīzāk piekrītu)   100  

8.5.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    1  

drīzāk nepiekrītu    3,1  

drīzāk piekrītu    37,4  

pilnībā piekrītu    53,4  

nezinu    5,1  

kopā  2 (pilnībā piekrītu)  100  

8.6.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    21,1  

drīzāk nepiekrītu    29,4  

drīzāk piekrītu    29,8  

pilnībā piekrītu    15  

nezinu    4,7  

kopā  3 (drīzāk piekrītu)  100  

8.7.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    55,9  

drīzāk nepiekrītu    17,9  

drīzāk piekrītu    7  

pilnībā piekrītu    11,3  

nezinu    8  

kopā  5 (pilnībā nepiekrītu)  100  

8.8.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    36,1  

drīzāk nepiekrītu    26,4  

drīzāk piekrītu    20  

pilnībā piekrītu    12,4  

nezinu    5,1  
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kopā  5 (pilnībā nepiekrītu)  100  

8.9.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    3,6  

drīzāk nepiekrītu    5,4  

drīzāk piekrītu    31,9  

pilnībā piekrītu    57,2  

nezinu    2  

kopā  2 (pilnībā piekrītu)  100  

8.10.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    52  

drīzāk nepiekrītu    25,6  

drīzāk piekrītu    12,8  

pilnībā piekrītu    4,2  

nezinu    5,5  

kopā  5 (pilnībā nepiekrītu)  100  

8.11.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    26,1  

drīzāk nepiekrītu    22,4  

drīzāk piekrītu    31,9  

pilnībā piekrītu    15,6  

nezinu    4  

kopā  3 (drīzāk piekrītu)  100  

8.12.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    6,6  

drīzāk nepiekrītu    18,5  

drīzāk piekrītu    43,4  

pilnībā piekrītu    30,1  

nezinu    1,4  

kopā  3 (drīzāk piekrītu)  100  

 

Aprakstošā statistika 11.jautājumam. 

Motivācija iegādāties produktu, kas, saimniekojot ilgtspējīgi, iegūts no 
dabiskām pļavām? 

Atbildes 

Nezinu, 

trūkstošās 
atbildes 

Mediāna 

11.1. uzticams piegādātājs no tuvākās apkārtnes  1031  33  4  
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11.2. speciāls marķējums uz produkta par izcelsmi no dabiskām 
pļavām 

 1031  33  3  

11.3. skaidrojums uz produkta iepakojuma, ka tā  iegāde palīdz 
saglabāt dabiskās pļavas 

 1038  26  3  

11.4. informatīva kampaņa, ka šādu produktu iegāde palīdz 
saglabāt Latvijas dabu 

 1024  40  3  

11.5. precīza informācija par produkta pievienoto dabas vērtību 
(no kurienes, kādas dabas vērtības tiek saglabātas) uz produkta 
iepakojuma 

 1034  30  3  

11.6.produkta garšas kvalitāte  1034  30  4  

 

11.1.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    1,4  

drīzāk nepiekrītu    4,8  

drīzāk piekrītu    39,9  

pilnībā piekrītu    50,8  

nezinu    3,1  

kopā  2 (pilnībā piekrītu)  100  

 

11.2.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā 
nepiekrītu 

   5,5  

drīzāk 
nepiekrītu 

   15,7  

drīzāk piekrītu    43,7  

pilnībā 
piekrītu 

   32  

nezinu    3,1  

kopā  3 (drīzāk piekrītu)  100  

 

11.3.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    6  

drīzāk nepiekrītu    16,2  

drīzāk piekrītu    44,5  

pilnībā piekrītu    30,8  
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nezinu    2,4  

kopā  3 (drīzāk piekrītu)  100  

11.4.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    9,4  

drīzāk nepiekrītu    18,9  

drīzāk piekrītu    39,1  

pilnībā piekrītu    28,9  

nezinu    3,8  

kopā    100  

11.5.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā nepiekrītu    5,2  

drīzāk nepiekrītu    12,8  

drīzāk piekrītu    40,2  

pilnībā piekrītu    39  

nezinu    2,8  

kopā  3 (drīzāk piekrītu)  100  

11.6.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

pilnībā 
nepiekrītu 

   1,6  

drīzāk 
nepiekrītu 

   6  

drīzāk piekrītu    32,5  

pilnībā piekrītu    57,1  

nezinu    2,8  

kopā  2 (pilnībā piekrītu)  100  

 

11.8.jautājums 

 Mediāna Biežums, % 

10%    29,4  

20%    31,9  

30%    22,7  

40%    3,3  

50%    8,1  

60%    0,8  

70%    0,6  

80%    1  

90%    0,5  

100%    2  

kopā  20  100  
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Brīvā teksta jautājumi 3.2., 3.3. un 3.4. 

3.2. Kas Jūs visvairāk satrauc 
Latvijas dabā un kas to ietekmē? 

3.3. Kas, Jūsuprāt, ir pēdējo gadu 
nozīmīgākais dabas aizsardzības 
panākums Latvijā? 

3.4. Kas, Jūsuprāt, ir pēdējo gadu 
lielākā kļūda vai neizdošanās 
dabas aizsardzībai Latvijā? 

Izcirstie meži 
Liegta mežizstrāde putnu ligzdošanas 
periodā LVM dividenžu sadalījums 

Mežu izciršana, lauksaimniecības 
piesārņojums 

Gudrona dīķu sanācija-vienīgais, kas 
nāk prātā, pārējais =0 

Viss lēnām iet tieši uz dabas 
aizsardzības vājināšanu. 

Mikroplastamas piesārņojums 
ūdenstilpēs, augošais plastmasas 
patēriņš un tā nešķirošana.  Sākt domāt par vides problēmām.   

Strauja mežu izciršana, veidojot 
sadrumstalotas ekosistēmas. 
Lauksaimniecības piesārņojums, 
pesticīdu un minerālmēslojuma. Dabas skaitīšana. 

LVM terorisms, propogandas 

pārākums sabiedriskajā telpā. 
Klimata pārmaiņas. Kukaiņu palicis 
mazāk.  Nezinu Neainu 

Cilvēku neizglītotība par dabas un 

vides jautājumiem, attiecīgi kam 
seko dabas vērtību postīšana, 
iznīcināšana, dabas noplicināšana 

Cīņa pret paŗlieku pesticīdu 
izmantošanu lauksaimiemniecībā  

Smagnēja lēmumu pieņemšana 
politiskā līmeņi, labas gribas un 
sapratnes trūkums 

Ezeru un upju aizaugšana. Netiek 
plānoti pasākumi ūdensobjektu 
apsaimniekošanā. 

Dialoga uzsākšana ar LVM par 
ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu. 

Nav iespējas apsaimniekot 
zālājus, jo Latvijā nav kur realizēt 
sienu. 

Zaļo plānprātiņu klaigāšana ir 
nozīmīgāka, nevis zinātniski 
pamatoti argumenti 

Roņu sugas apsaimniekošanas plāna 
apstiprināšana 

Nespēja tikt galā ar mazajiem 
HESiem 

Bioloģisko vērtību noplicināšanās 
mežizstrādes, lauksaimniecības, 
apbūves, dažādu organizēto sporta 
un pārgājienu rezultātā "Dabas skaitīšana" 

Joprojām pārāk "maiga", 
neefektīva pieeja pret pārkāpumu 
novēršanu, pārkāpēju sodīšanu. 

Piesārņojums, neilgtspējīga 
saimniekošana 

Veidojam daudz mikroliegumus, ir 

daudz dabas draugu, kas iestājas par 
dzīvajām radībām un augiem. 

Daudz kailcirtes, cilvēki tāpat 
turpina atkritumus izmest 

grāvmalās, mežos u.tml. vietās. 
Piesārņojums. Netiek šķiroti 
atkritumi. Nav pietiekami liels sods 

par atkritumu izmešanu dabā.  Nav ne jausmas. Par to īpaši nerunā.  
Koku izciršanas apjomi. Veco 

koku ciršanas apjomi. 
Neatbildīgu ļaužu atstāti atkritumi 
un  AAL nepareiza lietošana 

 Vai pasākums tas ir, neesmu 
pārliecināta. Bet dabīgās pļavas. Nemāku teikt 

LVM aktīvā darbība mežu izciršanā, 
ķimikāliju lietošana 
lauksaimniecībā. LIFE projekti 

Atkritumu problēmas - gan 

šķirošanas kavēšanās, gan 
atkritumu izgāšana dabā. 

Mežu izciršana Kā iesakta petniecība jūras rajonos Nevar apturet kapu zonu apbuvi. 

Cilvēku pārāk lielā iejaukšanās 
dabas procesā.  Lielās talkas, atkritumu akcijas. Šobrīd nevaru atbildēt. 
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invazīvās sugas un iedzīvotāju 
inertums to apkarošanā 

lielās talkas un lielāka iedživotāju 
interese atkritumu apsaimniekošanā 

mikroliegumu skaita būtiska 

palielināšana bez kompensācijas  
Biotopu izciršana, iznīcināšana, 
nepareiza apsaimniekošana. Dabas skaitīšana. 

Dabas skaitīšanā nekompotentu 
ekspertu piesaistīšana. 

Ķimikāliju lietošana 
lauksaimniecībā. Trūkst iespēja 
saglabāt dabiskās pļavas, jo nav 
pakalpojums pļavu pļaušanai ar 
zāles savākšanu. Rezultāts- 

invazīvie augi u.t.t. Nav ne jausmas 

Parastam cilvēkam neiespējama 
pļavu apsaimniekošana. Ir 
problēma, nav risinājuma. 

Mežu un lauku piemēslošana ar 
atkritumiem no iedzīvotāju puses.  Skaisti Tērvetes un Līgatnes parki.  

Riepu noliktavu dedzināsanas 
problēma.  Slikta komunikācija ar 
uzņēmējiem. 

Atkritumi un bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanās, to 
ietekmē cilvēkdarbība  

Grūti pateikt, neesmu informēta, 
varētu būt plašāka sabiedrības 
informēšana par dabas norisēm un 
cik svarīgi ir to sargāt, drošvien arī 
plašā dabas vērtību apzināšana  

Visām dabas aizsardzības 
teritorijām tiek uzstaditi vienādi 
noteikumi, manuprāt, vajadzētu 
katrā gadījumā individuāli pieiet, 
ņemot kaut nedaudz vērā arī 
teritorijas īpašnieku vēlmes un 
vajadzības, atrodot kompromisu 
starp cilvēku un dabu 

Ierobežojumi, par kuriem nav 
adekvāta kompensācija īpašumu 
īpašniekiem. Šāda situācija rada 
īpašniekam vēlmi pēc iespējas 
ātrāk, pirms ierobežojumu 
noteikšanas, veikt saimniecisko 
darbību tādā veidā kaitējot dabai. Neredzu nekādus panākumus 

Lielais daudzums biotopu, kas 

atrasti privātos īpašumos, un 
nespēja piedāvāt adekvātu 
kompensāciju.  

Mežu izciršana 

Cīņa pret LVM pret akurāti 
nekontrolētu izciršanu dažādās 
vietās LV 

Lai gan saprotu, ka nacionālo 
parku mērķi, tomēr tā aizaugšana 
un absolūtā netīrīšana šķiet bišķi 
par traku 

Plašā valsts mežu izciršana un 
vērienīgā ceļu būvniecība, ko veic 
Latvijas valsts meži. Samazinās 
govju/lopu ganāmpulki un pļavu 
noganīšana - samazinās dabiskās 
pļavas un ar tām saistītie augi - gan 

ārstniecībā izmantojamie, gan retie 

un aizsargājamie. 

Ir viena iestāde - Dabas aizsardzības 
pārvalde, kas pārzina ar dabas 
aizsardzību saistītos jautājumus.m  

Dabas aizsardzība netiek 
respektēta galvenajās 
tautsaimniecības nozarēs - gan 

poltikas plānošanā, gan 
praktiskajās darbībās - 
mežsaimniecībā, lauksaimniecībā, 
būvniecībā. 

Laikapstākļu krasas izmaiņas, dabas 
stihiju izraisītas problēmas, 
invazīvu sugu, augu izplatības 
ātrums, jūras piesārņojums. 

Izpētīt dabas reto pļavas augu 
daudzveidību, gādāšana par mežu 
atjaunošanu. 

Pieņemt likumu par pesticīdu 
aizliegšanu lauksaimniecībā. 
Lauksaimniekiem jāsaprot rīcības 
sekas un jāatzīst tās. 

Mežu izciršana 

Vienreizlietojamo plastmasas trauku 

u.c. priekšmetu tirgošanas 
auzliegums 

Kļūda, ka virzamies nost no Zaļā 
kursa, ignorējot nospraustos 
dabas aizsardzības mērķus  
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Intensīvā lauksaimniecība un mežu 
apsaimniekošana, industriālā 
rūpniecība Mobilais ganāmpulks 

Nepieņemt striktu kursu uz 
Bioloģisko saimniekošanu 

Piesārņojums, atkritumi  .  

Pārlieku lielu mežsaimniecības 
ierobežojumi. Mikroliegumi ar 
pārlieku stingriem 
ierobežojumiem un mazām 
kompensācijām 

Atkritumi un to pārstrādes process, 
cilvēku bezatbildība, 
mežsaimnieciskā prakse, kas 
konfliktē ar dabas vērtību 
sagalbāšanu, un kuras pamats ir 
nesakārtotais jautājums par 
kompensācijām utt. Biotopu uzskaite 

Biotopu uzskaites process - 

neziņa, kas notiks ar uzskaitītiem 
biotopiem, meža īpašnieki 
speciāli viņus kā primāros izstrādā 
dēļ šīs neziņas un ne-

komunikācijas utt. Panākts 
pretējs efekts. 

Mežu ļoti aktīvā izciršana. Grūti spriest.  
Koku ciršanas un izvešanas 
nesamazināšana. 

Neregulāras ziemas un svešzemju 
augu un dzīvnieku sugu invāzija. Dabas skaitīšana. 

Lielās finansu izmaksas par putnu 
postījumiem un mazie finansu 
maksājumi par aizsargājamām 
teritorijām. 

Neatbilstoša atkritumu šķirošana 
(nav depozītu sistēmas). Pārspīlēti 
lielas atkritumu izmaksas jāsakārto 
loģistika atkritumu izvešanai. Atkritumu izgāztuvju sakārtošana 

Pārspīleta dabas vērtību 
noteikšana nerēķinoties ar 
saimniecisko darbību 

Aramzemju platību piaugums, 
lielsaimnieku darbības, mazo 
zemnieku neatbalstīšana un 
vainošana ar bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos 
saistītajās problēmās, neredzot vai 
negribot redzēt patiesos 
vaininiekus... - 

Naudas tērēšana bezjēdzīgiem 
pasākumiem, ko atzīst pat paši 
pasākumu dalībnieki 

Mežu izciršana, dabisko pļavu 
izzušana. Dabas skaitīšana 

Vides ministrijas vājums dioalogā 
ar Zemkopības ministriju, 
pretsatā lielzemnieku un 
mežsaimnieku lobijam. 

Arvien mazāk "mežonīgās" dabas 
pie kādiem objektiem, interesantās 
dabas vietās. To ietekmē gan 
tūrisma infrastruktūras veidošana 
(līdz ar to lielākam cilvēku skaitam 
pieejamas konkrētas vietas), gan 
mūsdienu informācijas izplatīšanas 
iespējas. 

Nezinu. Varbūt kustība "Ko atnesi, to 
aiznes", cenšoties mainīt cilvēku 
domāšanu. Nav ne jausmas. 

Dabisko pļavu izzušana, mežu 
izciršana, ūdeņu piesārņojums  Dabas skaitīšana  . 
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Dažādi projekti, piem Saulkrastu 
novadā jūras malā noraka kāpu, lai 
varētu celt viesnīcu!!! Dabas vērtību skaitīšana. Nevarēšu atbildēt 

Cilvēku nezināšana vai debīlisms 
privatizēt dabas skatus - neizprast, 

ka tā dabiski pārmainās. Cerēt, ka 
aizliedzot pastaigu taku vai paceļot 
vienu maisiņu TU esi izglābis zemes 
lodi.  

Ķemeru dabas parka 200ha kailcirte. 
Augstākā pilotāža. Kas ir, tas ir. / 

Sarkasms. 

Aizsargāt ligzdas, kurās sen vairs 
nelido putni. Manuprāt ligzdas 
var nogāzties arī dabiski un 
putniem ir ĪPAŠA spēja tās 
uzbūvēt citur. Kãpēc cilvēkiem 
nav spēju to kvalitatīvi un tehniski 
pareizi nokontrolēt? Tā manuprāt 
ir pēdējā laika lielākā kļūda. 

Ierobežojumi  Dabas skaitīšana  
Ierobežošana un ierobežojumu 
neatceļšana 

Mežu izciršana, bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanās Biotopu apzināšna 

Mežu izciršanas apjoma un 
tempu pieaugums, apdraudot  

ligzdojošo sugas un samazinot 
dzīvnieku dzīves telpu 

Zaļo teritoriju apbūvēšana un mežu 
izciršana Neiztirgot zemi ārzemniekiem 

Nepārdomāta dabas resursu 
tērēšana un vēstures pieminekļu 
(senkapu) izpostīšana. 

Meža izciršana, ūdeņu 
piesārņošana, eitrofikācija, dabisko 
pļavu izzušana Dabas skaitīšana 

Zudusi iespēja ietekmēt meža 
īpašniekus, tai skaitā AS LVM 

pārāk daudz kritušās koksnes mežā. 
Pļavu un ceļmalu aizaugšana ar 
krūmiem Nav nozīmīgu panākumu 

Pārāk lielās platībās tiek aizliegta 
mežsaimniecība un teritorijas 
degradējas. 

cilvēku nepareiza izpratne par dabu 
un tās vērtībām  

Latvijas valsts mežu 
apsaimniekošanas pasākumi 

dabas liegumi, ierobežojumi un 
citi pasākumi uz mazāk 
nozīmīgiem īpašumiem 

Tas, ka dažu funkcionāru skaļās 
balsis liek dabai prevalēt pār visu nezinu 

Lielā dabas skaitīšana, kas 
pielīdzināma e-veselībai. 
Kļūdaina, vispārīga un 
nepārliecinoša 

Piesarnojums ko rada cilveki. 

Cilveki. 

Sodu palielinasana meslotajiem 

meza. Aktiva nelegalo izgastuvju 

likvidesana. 

Mezu izcirsanas atlausana 

piejuras teritorijas. 

Atkritumu apsaimniekošana, 
nelegālas atkritumu izgāztuves. Nav viedokļa Nav viedokļa 

Mežu un lauksaimniecības zemju 
bioloģiskās daudzveidības 
noplicināšana pārāk intensīvas 
saimnieciskās darbības rezultātā. 

Grozījumu nepieļaušana Noteikumos 
par koku ciršanu meža zemēs - 
galvenajā cirtē pēc caurmēra 
pieļaujā minimālā koku caurmēra  
nesamazināšana. 

Neizdevusies boreālo meža 
biotopu apsaimniekošana ar 
kontrolētās dedzināšanas metodi 
Gaujas NP. 

Invazīvās sugas. Neapdomīga 
saimniekošana Gudrona dīķu utilizācija 

Nesadarbošanās ar zemju 
īpašniekiem. Līdz ar to dabas 
aizsardzība ir neefektīva 

Atkritumi, udens kvalitāte, 
piesārņojums, ko rada rūpnieciskā 
ražošana  Liela talka 

Gaisa piesārņojums kontroles 
stacijas nefunkcionēšana Rīgā. 
Ūdens kvalitāte Daugavā 
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Mežu apsaimniekošana, 
lauksaimniecības ietekme uz vidi. 
To ietekmē mežu īpašnieku un 
lauksaimnieku ekonomikās 
intereses gūt ātru peļņu. 

Vienreizējo plastmasas trauku 
auzliegums. 

Nespēja ierobežot mežu ciršanu - 
pārāk daudz vienlaidus kailcirtes. 
Meži vairs nav emisiju 
absorbētājs, bet gan emitētājs. 

Mežu izciršana (LVM) bez respekat 
pret specifiskām dzīvotnēm, vietējo 
iedzīvotāju interesēm, rapsis un 
kukurūza lauksaimniecībā, kā 
noplicionšās kultūras. 
Īpašumstruktūra - privātīpašneku 
teoritorijas ne vienmēr aprūpētas, 
pieejamas. 

Daudzi publiskās infrastruktūras 
objekti, pieejamības risinājumi. Pārlieku lielā piesardzība nevietā. 

Mežu izciršana un pludmales 
piesārņojums, kas rodas no 
nekontrolētu atpūtas vietu 
vairošanās Neesmu informēta par tādiem 

Atļauja cirst mežus putnu 
ligzdošanas laikā ir ne tikai kļūda, 
bet noziegums 

Lāču savairošanās. nepareiza 
attieksme pret skaita regulēšanu 
un seku neprognozēšana. Sabiedrības šķelšana. 

Aizsargjoslas gar ūdeņiem un 
bioloģisko pļavu 
apsaimniekošanas noteikumi 

Mežu izciršana 

Dabisko pļavu atjaunošanas 
iniciatīvas Mežu izciršana 

Svešzemju sugu un dzīvnieku sugas Plastmasas aizliegums Nezinu 

Mežu cirsmu izstrāde. LVM 
nekompetence Tīra jūra vieno Piejūras mežu izstāde 

Monokultūras plašās platībās 
lauksaimniecībā Nezinu.  

Produktīvs dialogs ar dabas 
resursu apsaimniekotājiem. 

Piemēslošana. Nezinu. 

Mikroliegumu izveidošana bez 
pienācīgas kompensēšanas 
privātajiem zemes un meža 
ìpašniekiem. 

Pseido "zaļo" , vides izglītību 
neieguvušu cilvēku agresīva 
uzstāšanās pret dabas resursu 
racionālu izmantošanu 

Ja ar panākumu tiek domāts, kautkas 
kas ilgtermiņā uzlabo vides stāvokli, 
tad tādu nav. 

Ierobežojumu uzlikšana bez 
atbilstošām kompensācijām. 

piesārņojums, saudzējamu sugu, 
daudzveidības iznīcināšana, 
intensīvā lauksaimniecība dabas skaitīšana nezinu 

Sadzīves atkritumu pieaugums, ko 
atstāj autovadītāji. Nav bijušas izmaiņas 

Tiek atļautas medības, bet 
aizliedz vai ierobežo 
pārvietošanos pārgājienu 
grupām. 

Lai  nekļūstam par krūmu zemi. Ja 
nenotiek nekāda darbība - aizaug 

teritorijas, pazūd ziedi, ieviešam 
mobilos ganālpulkus, rīko talkas... 
Plāniem jābūt reāliem un 
samērīgiem, ilgtermiņa, nevis 
īstermiņa. 

Diemžēl tādu īpaši nozīmīgu neesmu 

pamanījusi. Daudz lietas notiek 
atrauti viena no otras, neizskatās pēc 
ilgtermiņa plāniem. 

Valsts institūciju nespēja 
sadarboties gan savā starpā, gan 
ērtu/ātru/modernu risinājumu 
rašanā sadarbojoties ar 
uzņēmējdarbības vidi, radot 
visām pusēm pieņemamus 

risinājumus.   
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mežu izciršana elektroauto skaita palielināšanās grūti pateikt 

Pesticīdu lietošana, neapdomīga 
mežu izciršana, piesārņojums 

Pļavu atjaunošanas un upju 
straujteču veidošanas, likumošanas 
projekti 

Raundapa izmantošana 
lauksaimniecībā. 

Mežsaimnieku un lauksaimnieku 
negatīvā attieksme. Tiek masveidā 
izcirsti ES biotopi, tiek iznīcinātas 
sugu dzīvotnes, bet mežinieki un 
lauksaimnieki to negrib redzēt. Tiek 
maksimāli izmantoti robi 
likumdošanā, lai iznīcinātu dabas 
vērtības. 

Dažādi dabas atjaunošanas un 
saglabāšanas projekti. 

Dabas aizstāvji zaudē 
komunikācijas cīņās. Pretējie 
lobiji ar masveidīgām kampaņām 
ļoti ietekmē sabiedrības viedokli. 

Mežu izciršana un meža resursu 
neatjaunošana, bioloģiskās 
daudzveidības samazaināšanās, 
sabiedrības neapzinīgā attieksme 
pret dabas aizsardzību Sabiedrības izglītošanas pasākumi Nezinu 

Degredējošas mežsaimniecības 
prakses ; rūpnieciskā 
lauksaimniecība un tās sekas. 

Dzīvotņu atjaunošanas pasākumi ; 
ML plašāka izveide  

Turpināta intensīva mežu un 
lauksaimniecības zemju 
apsaimniekošana , un visas ar to 
izrietošās sekas. 

Klimata mainība, ko ietekmē gan 
dabiski procesi, gan cilvēku 
darbība. Biotopu inventarizācija  

Kompensāciju sistēma, kas 
nenosedz īpašniekam radītos 
zaudējumus, radot negatīvu 
attieksmi pret dabas aizsardzību. 

Cilvēki, kas nepārzin nozari, bet 
uzdodas par ekspertiem. 

Atkritumu šķirošanas iespējas, LIFE 
projekti 

Dažādo nozaru neiesaistīšana 
jautājumu risināšanā, jāņem vērā 
nozaru mijiedarbība. 

Neizpratne par ekosistēmu 
attīstību un mijiedarbību ar 
saimniecisko darbību. Ļoti šaura un 
vienpusēja pieeja dabas sargāšanā, 
izslēdzot no dabas cilvēku, kas arī ir 
dabas sastāvdaļa.  

LVM darbs pie Natura2000 teritoriju 

aizsardzības nespēja saredzēt cilvēku dabā 

Ūdenstilpju un teču aizaugšana. Ne 
pārāk veiksmīgs dialogs ar 
īpašniekiem, ieviešot ES prasības 
dabas aizsradzības jomā. 

Dabas skaitīšana -  dabas datu 

ieguve. 

Ne pāŗāk veiksmīgs dialogs ar 
zemes īpašniekiem un 
pašvaldībām dabas aizsardzības 
plānu izstrādes un dabas 
skatīšanas procesā. esā.  

masveida valsts mežu izciršana 

ES direktīvu apsteigšana un LV 
ekonomikas veiksmīga graušana 

Nepamatota un ar zemju 

īpašniekiem nesaskaņota dabas 
aizsargājamo objektu 
izveidošana, ignorējot 
kompensācijas mehānismu. 

Dabisko dzīvotņu izzušana 
nesaprātīgas apsaimniekošanas 
rezultātā. Invazīvo sugu izplatība. 

Kopumā pieaugoša izpratne par 
dabas vērtību nozīmi un to 
aizsargāšanu. 

Īpaši aizsargājamo teritoriju 
platība ES līmenī ir nožēlojama. 
Ļoti lēns ĪADT veidošanas 
process, bet vislielākā kļūda ir 
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dabas vērtību ļoti vājā aizsardzība 
ārpus ĪADT. 

Ūdeņu piesārņojums, dzeramā 
ūdens kvalitāte, mežu izciršana Biotopu kartēšana 

Daudzie valsts līdzfinansētie 
projekti, par kuru rezultātiem 
neviens nezina vai tie nav 

publiskoti 

Atkritumi, paši jau to piesārņojam. Cilvēku izglītošana, saudzēt dabu. 
Mežu itkā tīrīšana, kā arī 
izciršana. Purvu izstrāde. 

Ūdenstilpju piesārņojums un 
atkritumu piesārņojums dabā 

Viss ir ok un bija ok, nekas diži nav 
mainījies. Kā panākumu var minēt 
atkritumu pārstrādes uzlabošanos 

Problēmu risināšana ar 
industriālās lopkopības 
atkritumiem 

Skaudrā mežu cizciršana. 
Lauksaimniecības intensitāte. 
Ietekmē pieprasījums. visa veida monitoringu atjaunošana konktolētā dedzināšana 

Ūdens piesārņojums, AS Latvijas 
Valsts mežu rūpe par peļņu, 
izcērtot mežus ainaviskās vietās un 
gar ceļiem. Dabas skaitīšana 

Tendence regulāri censties 
reorganizēt Pārvaldi bez 
argumentēta pamatojuma 

Izmesti lielgabarīta atkritumi! 

Bezatbildīgi, teikšu skaļi, stulbi 
cilvēki, kas nevar aiz sevis savākt 
pat mazus atkritumus! 

Daudz vairāk tiek stāstīts cilvēkiem 
par dabas piesārņojumu un kā to 
labāk saudzēt! Manuprāt tādas nav! 

Invazīvās sugas Dabas skaitīšanas projekta realizācija Nesaskaņas ar mežsaimniekiem 

Nekompetenta (nav uz zinātnieku 
atziņām balstītie 
argumenti/pamatojumi) un 

sadrumstalota pieeja aizsardzības 
prasību noteikšanā. "Pseido zaļo" 
biznesmeņu alkatīgo interešu un 
dezinformācijas kampaņas, kas 
apmelo simtiem gadu vecas 

mežsaimnieku tradīcijas. 

Vēlams, lai tiktu uzklausītas visas 
ieinteresētās puses (t.sk. meža 
īpašnieki) meklējot kompromisus un 
saskarsmes iespējas (nevis strīdoties 

un atklāti ņirgājoties par cilvēkiem, 
kuri ikdienā strādā smagu un ļoti 
atbildīgu darbu. 

Nespēja komunicēt un piedāvāt 
risinājumus (Dabas aizsardzības 
pārvalde un "pseido zaļie" 
ornitoroloģi). Kompensācijas 
mehānisms nav vairākus gadus 
izstrādāts.  

Noglabāto atkritumu apjoms; mazo 
upju un ūdenskrātuvju aizaugšana.  Nezinu 

Neveiksmīga iepakojuma 
depozīta sistēmas ieviešana, jo to 
pārvaldīs fakftiski iepakojuma 
ražotāji. 

Atkritumi Nezinu Nezinu 

Nesakārtotā dabas aizsardzības 
sistēma. 

COVID19 krīze, kas nedaudz atgrieza 
cilvēkus no pilsētas uz laukiem. 

Aroganta komunikācija par dabas 
aizsardzību no DAP ierēdņu 
puses. 

mežu izciršana dabas skaitīšana 

informācijas trūkums par 
aktivitātēm 

Kāpas Nepateikšu… 

Kāpu apbūve, piemēram, 
Saulkrastos 
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Neapdomāti populistiski lēmumi, 
nerēķinoties vai neapzinoties to 
sekas. Cilvēka saimnieciskās 
darbības un dabas vērtību 
pastāvēšanas, un izplatīšanas 
iespēju pretnostatīšana, ja vien 
saimniecisko darbību neveic pašas 
vides organizācijas. 

Ziņa, ka upju krasti ir jākopj un 
vieglāk ir veikt preventīvas darbības, 
nevis tīrīt upes no kritalām un cita 
pielūžņojuma, kas savlaicīgi veidojot 
piekrastes joslu, tur nenonāktu. 
Atziņa - pļavu veido saimnieciskā 
darbība, lopus vajag  viņi ēd zāli! 

Ražojošā sektora un nodokļu 
maksātāju, kas ražo publiskajam 
sektoram tērēšanai pieejamo 
finansējumu, nepamatota 
nozākāšana. Sakāpināts, 
paranoisks aizdomīgums pret 
saimnieciskās darbības veicējiem 
ārpus DA iestādēm. 

dabisko dzīvotņu izzušana - dabisko 

pļavu aizaugšana, ūdeņu 
eitrofikācija Projekts "Skaitam dabu" 

Nesakārtotā koksnes sertifikācijas 
sistēma, monokultūru 
lauksaimniecība 

Neilgtspējīga saimnieciskā darbība 
mežos, lauksaimniecības zemēs, 
jūrās. Satrauc, jo tas atstāj milzīgu 
ietekmi uz visām ekosistēmām 
kopumā.  

Dabas aizsardzības komunikācija ar 
plašāku sabiedrību kļūst aizvien 
labāka, aizvien vairāk publiskajā 
telpā izskan ziņas par dabas 
aizsardzības jautājumiem.  

Nespēja panākt konstruktīvu 
dialogu ar lauksaimniekiem un 

mežsaimniekiem. Arī tas, ka 
ūdens piesārņojums ar barības 
vielām nav mazinājies tik ļoti, cik 
gribētos.  

Cilvēku atkritumi dabas takās, 
parkos un citās dabas teritorijās; 
nekontrolēta cilvēku plūsma dabas 
liegumos un īpašās aizsardzības 
zonās (piem. kā rezultāts tiek 
iestaigātas jaunas, nemarķētas 
takas, kas vēl palielinās cilvēku 
skaitu). Mežtaka, Jūrtaka, ganāmpulki grūti pateikt 
Visvairāk satrauc, kad realizē 
dažādu projektus, kas ietekmē 
dabas stāvokli.  Dabas skaitīšana.  

Tagad tas ir noticis, bet iepriekš, 
netika pienācīgi domāts par 
pļavu, zālāju apsaimniekošanu 

Lauksaimniecības un mežizstrādes 
intensifikācija un masivizācija Dabas skaitīšanas realizācija 

Mežsaimniecības un sabiedrības 
interešu nesakritība 

Dabas nepieejamība. Likumi Komunikācija ar iedzīvotājiem Mototransporta nekontrolēšana 

Izzūdošie kukaiņi un pļavas. To 
ietekmē nepareiza zemju 
apsaimniekošana. Mežu nepareiza 
apsaimniekošana-tikai izcērtot. 

Plastmasas izstrādājumu aizliegšana. 
Dabas skaitīšana Nezinu 

Nesamērīgi saimnieciski 
aprobežojumi dabas aizsardzības 
vārdā 

Depozīta sistēmas dzērienu 
iepakojumam ieviešana 

Nolietoto riepu pārstrādes 
trūkums 

AAL pārmērīga, nepamatota 
lietošana. 

Dabas skaitīšana, invatarizācijas 
veikšana. 

Dabīgo pļavu skaita 
samazināšanās. ES maksājumu 
būtiska novirzīšana bio 
saimniecībām vai kuras 
apsaimnieko BVZ. 

Vissatraucošākais ir dabas 
piesārņošana ar dažādiem 
atkritumiem - meži, ceļmalas, 
ūdeņi.  

Tas, ka meži Latvijā tiek 
apsaimniekoti ilgspējīgi un dabai 
draudzīgi (veiksmīgs valsts mežu 
apsaimniekotājs un stingra 
likumdošana attiecībā uz privātajiem 
mežiem)  

Ekstrēmi zaļu, cilvēkam 
nedraudzīgu, populistisku ideju 
virzīšana, kas var sagraut ilgos 
gados radītu, pārbaudītu mežu 
apsaimniekošanas modeli.  
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Mežu izciršana. Aizaug pļavas. 
Cilvēki piesārņo mežus un 
ūdenstilpņu krastus. dabas skaitīšana nav atbilde 

Zemnieku un mežu īpašnieku 
attieksme pret dabu. 

Ir vairāki mēģinājumi demostrēt 
dabas aizsardzības basākumus, bet 
tiem vairāk ir informatīvs raksturs 

Neesam nosargājuši savus mežus 
un inīcinājuši mazāszemnieku 
saimniecības. 

Klimata pārmaiņu izraisītās sekas  Nezinu Nelikumīga mežu izciršana  
Iesaistīto institūciju, kuras ir 
atbildīgi par dabas aizsardzību, 
mazspēja, kā arī nekompetence un 
neieinteresētība dabas 
saglabāšanā. 

Engures ezers ir tīrīts un pļautas 
niedres. Kas uzlaboja ūdensputniem 
dzīvotni. 

Cenas tīreļa hidroloģiskā režīma 
monitorings, ka rezultātā nokalta 
jau esošie koki. Laikam vairs 
nevar teikt, ka tas ir skaistākais 
purvs Latvijā. 

Pesticīdu lietošana un sugu 
mazināšanās Dabas skaitīšana 

DAP ietekmes mazināšana un 
stulbas reformas 

Nepārdomāti lēmumi, bez 
iespējamo seku analīzes Dabas vērtību skaitīšana 

Kopumā nepārdomāti lēmumi par 
dabas resursu saglabāšanu un 
izmantošanu, kā arī ietekmi uz 
citām ekosistēmām. 

Mežu izciršana, lauksaimniecības 
politika - ietekmīgs lobijs 

Dabas skaitīšanas projekts un tajā 
apkopotie dati.  

DAP vadības maiņa, VARAM 
ministru "bezzobainums"  

Dabas daudzveidības 
samazināšanās, manuprāt 
vajadzētu pārtraukt vai vismaz 
ierobežot vecu pļavu un krūmāju 
izkopšanu konvencionālās 
lauksaimniecības vajadzībām.  Nemācēšu atbildēt.  

Mikroliegumu veidošanas un 
kompensācijas politika.  

Urbanizācija, atkritumi 
Nav precīzi saprotams jautājumā, ko 
nozīmē aizsardzība 

Zemes īpašnieku neiesaiste 
lēmumu pieņemšanā, netiek 
veicināta integritāte, pārāk liels 
patēriņa kults, vienreizēja 
iepakojuma un atkritumu 

pārpilnība 

Samazinās veco mežu daudzums, 

netiek koptas pļavas, cenšanās 
samazināt dažādos veidos 
daudzveidību (piemēram, 'ideālie' 
mauriņi nezinu, nekas nenāk prātā biotopu iznīcināšana 

Mežu izciršana, atkritumi Depozītsistēma 

Atļaut koku ciršanu ar mazu 
diametru 

Atkritumi, cilvēku neizglītošana/ 
neizpratne dabas aizsardzībā un 
attieksmē pret dabu.  

Veiksmīgas akcijas, īpaši skolnieku 
vidū. 

Masveidīga koku izciršana, kas 
netiek skaidrota sabiedrībā. Kā arī 
neuzlabojas vispārīgā izpratne par 
dabas parku un vērtības ko tie 

aizsargā.  
Lauksaimniecība un tās radītais 
piesārņojums Dabas skaitīšana 

Rīgā "stabiņu" projekts un 
nejēdzīgie veloceliņi 

Politika 

Cilvēki interesējas par dabiskajām 
płavām Dažādu interešu konflikti 
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Mežu izciršana, ūdenstilpņu 
piesārņošana Rāznas nacionālā parka izveidošana 

Mēģinājums apvienot DAP ar 
VVD, bet labi, ka neizdevās 

Invazīvo sugu ienākšana gan augu, 
gan dzīvnieku pasaulē 

Biotopu un sugu dzīvotņu 
atjaunošana, aktīva sabiedrības 
uzrunāšana un informēšana par 
Latvijas dabu, aicinājums 
nepiesārņot un rūpēties par to.  

Nav pietiekami labas plānošanas, 
lai dabas daudzveidību 
sabalansētu ar tautsaimniecību. 
Pēc novērojumiem var redzēt, ka 
intensīvi tiek izcirsti meži, veidoti 
lauki, pārlieku izmantoti dabas 
resursi. Liela daļa sabiedrības tikai 
par tagad nevis uz priekšu 

Dabas daudzveidības 
samazināšanās. To ietekmē arvien 
pieaugošais zināšanu daudzums 
(pētījumi, ziņojumi).  - 

Nespēja būt ambiciozākiem kā to 
pieprasa ES direktīvas un 
zinātniskās publikācijas.  

Lauku depopulācija, lauku sētu 
izzušana 

Sabiedrības informēšana par dabisko 
pļavu nozīmi 

Kompensāciju sistēmas par 
saimn.darb.ierobežojiem. 
Nesabalansēti/nesamērīgi 
pasākumi- piem. nesamērīgs 
resursu izlietojums Mazā ērgļa 
aizsardībai  

Milzīgais nepārstrādājamu 
atkritumu daudzums Inčukalna gudrona dīķu sanācija 

Nespēja ieviest depozītu par 
iepakojumu un noorganizēt 
cilvēkiem ērtu atkritumu 
šķirošanu 

Atkritumu dedzināšana Jāņu 
ugunskuros. Ietekmē dienestu 
nesekošana līdzi svētkos. Dzeramā 
ūdens kvalitāte akās, urbumos. 
Pesticīdu pieaugošā lietošana 
laukos un arī pilsētu teritorijās. Depozītsistēmas akceptēšana 

Nereagēšana ilgtermiņā un 
ietekmes uz vidi/cilvēku 
noliegšana pēc ekoliģiskām 
avārijsituācijām 

Pesticīdu izmantošana, plaša “lielo” 
kultūru audzēšana (piemēram, 
Zemgalē), dabisko pļavu teritoriju 
samazināšanās (neesmu informēta 
faktoloģiski, bet pēc personīgajiem 
novērojumiem), šķiet, ka arī mežu 
izstrāde palielinājusies - vietā “nāk” 
ātraudzīgās š Gudronu dīķu likvidācija 

Hmm, mežizstrāde vairākās vietās 
vienlaicīgi, kas ilga vēl vēlā 
pavasarī - dzīvnieku mītņu 
izpostīšana 

Laiks; paši cilvēki Nezinu Nezinu 

atkritumi ierīkotās dabas takas 

iznīcinātie lielie un skaistie koki 
bijušajā velostadionā Brīvības ielā 
LMT birojam pretī 

Intensīvā lauksaimniecība un 
mežsaimniecība Cīņa pret lauksaimnieku lobiju Nedrīkst padoties, ir jācīnas 

mežu izciršana Dabas koncertzāle komunikācija par dabas skaitīšanu 

zivju resursi un ūdens kvalitāte atjaunots zivju ceļš 

nespēja ierobežot mazo HES 
darbību un panākt to likvidēšanu, 
lai atjaunotu ūdensteču dabīgo 
tecējumu  
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atkritumi, atmosfēras 
piesārņojums, vides degradācija 
tūrisma ietekmē 

izglītojoši pasākumi speciālistu 
vadībā , piemēram sikspārņu 
vērošana,.....  

nesakārtota atkritumu šķirošana, 
nav paredzēti 
pasākumi/novērsta? vides 
degradācija tūrisma ietekmē 

Mežu pāreksplutācija. Atkritumu 
pieaugums. Politisko lēmumu 
lobijs. 

Atkritumu šķirošanas pieejamība un 
popularizēšana. Nekvalitatīvi paveikti projekti. 

Klimata pārmaiņas. INepārdomāta 

atkritumu apsaimniekošana. 
Uzņēmumu, kuru darbība var 
piesārņota dabu, nepietiekama 
uzraudzība. Invazīvās sugas. 

Dabas taku attīstīšana. Regulāras 
brīvprātīgo talkas vides sakārtošanai. 

Riepu utilizācijas uzņēmumu 
nepienācīga uzraudzīšana.ostu 
pārkraušanas termināļu 
nepienācīga monitorings 

Zivju daudzums upēs Valsts mežu kopšana 

Citu izglītošanā par mežu 
izciršanu 

Lauksaimniecības industriālizācija, 
pesticīdu lietošanas pieaugums Mazā ērgļa saglabāšana Vērtīgo zālāju izzušana 

Mežu izciršana, ko ietekmē 
mežsaimniekotāju tuvredzība un 
tīkošana pēc naudas.  

Cilvēku informēšana par dabai 
draudzīgu dzīvošanu.  

Rodas iespaids, ka "Latvijas Meži" 
ir tiktāl uzpirkti, ka DAP 
gribēdams neko daudz tur nevar 
izdarīt. Nauda valda un iznīcina 

visu dabai vērtīgo..  

modernā lauksaimniecība Gudrona dīķu likvidācija 

Dabas aizsardzība nevar rast 
vienotu valodu ar senajiem 

piejūras (Ziemeļkurzemē) zemes 
īpašniekiem, kuriem ir viņu senču 
zeme. 

Džungļi. Nesamērīgas vides 
prasības. 

Ekosistēmu pakalpojumu vērtēšanas 
apzināšana 

Tradicionālās/vēsturiskās 
saimnieciskās darbības 
izskaušana. 

Potenciālo un esošo dabas vērtību Baltijas jūras monitorings 

Atsevišķu putnu sugu aizsardzības 
plānu izveide raugoties tikai no 
ornitalogu skatu punkta. Piemērs 
būtu Kontrolēto medņu medību 
aizliegšana. Kā arī reāl biotopu 
apsaimniekošanas plāna 
neesamība.  

Atkritumu mešana un koku 
izciršana, iznīcinot mājotnes Pudeļu šķirošana Latvijas Valsts meži 
Mani īsti nesatrauc Latvijas dabā 
notiekošāis. Uzskatu, ka Latvijā gan 
lauksaimnieki, gan mežsaimnieki, 
strādā atbildīgi un ilgtspējīgi. 
Protams, nepieciešams veikt 
saimnieku izglītošanu, kas uzlabos 
un veicinās saprati par dabas 
vērtību saglabāšanu.  

Priecē Latvijas dabas vērtību 
apzināšana un kartēšana. Tas ir 
nepieciešams un svarīgs uzdevums, 
kas tiek veikts. 

Uzskatu, ka ir diezgan muļķīgi 
privāto mežu īpašnieku zemēs 
veidot mikroliegumus, kur 

saimnieks nedrīkst iegūt sava 
meža ražu. Pat ja šajā mežā jau 
sen aizsargājamais putns jau sen 
nedzīvo. 

Invazīvo sugu izplatība un to kūtrā 
apkarošana valsts līmenī. Dabas skaitīšana Upju aizaugšana ar ūdensaugiem 
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milzīgs apjoms atkritumi, to 
ietekmē cilvēku vēlēšanās dzīvot 
pāri sev nepieciešamajam. 

cillvēku izglītošana. Labiekārtotas 
dabas takas.  

Dažkārt nepilnīgi kontrolēta liela 
daudzuma riepu uzglabāšana un 
neadekvāta utilizēšana, pat 
aizdegšanās. 

Visvairāk satrauc Pasaules dabas 
fonds, Dabas pārvalde, Zaļās 
organizācijas, ornitologi….. 

Dabas skaitīšana, traģisks notikums, 
nacionalizācija īpašumu 
aprobežošana bez kompensācijām 

Kļūda ir biotopu uzlikšana  bez 
kompensācijām, tā rīkojās 
komunisti manam vectēvam 
atņemot zemi, ēkas 

Piesārņojums, cilvēku 
neinformētība un neieinteresētība 
dabu saglabāt, nemēslot, utt. N/A N/A 

Klimata parmainas, biotopu 

izzusana jaunu sugu paradisanas, 

invazivas sugas Gruti teikt 

Novelota depozitsistemas 

ieviesana 

Dzīvnieku nekontolēta 
savarošanās, līdz ar to draudi 
cilvēka dzīvībai Nezinu par tādiem sasniegumiem 

Nepamatota budžeta naudas 
tērēšana savai reklāmai, 
nezināšana un neiedziļināšanās, 
kas notiks pēc zinātniski 
nepamatotas informācijas 
izplatīšanas.  

Baltijas jūras piesārņojums(nesen 
dzirdēju raidījumā, ka pat Rīga ar 
regularitāti izlaiž, piedošanu, 
sūdus). Mežu straujā uzpirkšana-

kas notiks tālāk? kops?nozāģēs? 
Daudzu neizglītotība par Latvijas 
putnu nozīgumu. 

Nemācēšu pateikt. Esmu dzirdējusi 
pa LR1, ka zinātnieki Latvijā regulāri 
piedzīvo nozīmīgus atklājumus. Ā, nu 
tos Gurdonu dīķus beidzot iztīrīja 
laikam arī. 

Vērst sabiedrības izpratni pret 
kūlas dedzināšanu. Šie ugunsgrēki 
notiek pārāk bieži. Visvairāk žēl 
par to Ķemeros degušo mežu. 
Savukārt kā varēja degt tā 
atkritumu nelegālā glabātuve? 
Kas ar to tālāk jautājumu notika? 
Kad būs plastmasas pudeļu 
savākšana? 

Satrauc, kā ir ļoti daudzi cilvēki, kas 
mēslo dabā.  Nav informācijas. Nav īsti informācijas. 

Ciemu kanalizācijas sistēmas un 
tam sekojošā upju aizaugšana Nav 

Cilvēku kūdīšana un uzmanības 
novēršana no būtiskām 
problēmām. 

Ekstrēmi-vētras, karstuma viļņi-to 

ieteikmē klimata pārmaiņas 

Nav tādu, jo jau saknē LV tiek 
saimniekots,lai būtu viss labi. 

Pārāk liels ekstrēmisms un vides 
organizāciju nespēja sadarboties-

nav normāli aizsargāt, bez 
jēgpilnas izpratnes. Kā arī Dabas 
skaitīšanas projekts ar n 
"ekspertiem" vs studentiem bez 

zināšanām. 
Agresīvā mežu apsaimniekošana, 
izdemolēšana. Maz un mazi dabas 

parki.  To ietekmē garīgi  vāji un 
slimi  cilvēki un vispārējās izglītības 
trūkums. 

Runāt sāk par dabisko pļavu 
saglabāšanu un uzturēšanu. 

Gausa iedzīvotāju un ierēdņu 
rīcība vai vispār nekas nenotiek 
šajā jomā. Dabas vērtības strauji 
samazinās! 

Politizēšana un neprofesionalitāte 

Vai dabas aizsardzībai var būt 
panākumi? 

Viestura Ķerus uzmešanās par 
runasvīru 
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Notekūdeņu apsaimniekošana. nav 

Birokrātija un nav  līdzsvars starp 
privātīpašumu aprobežošanu un 
kompensācijām 

Veco, bioloģiski daudzveidīgu mežu 
izciršana 

Ciršanas vecuma likumprojekta 
apturēšana LVM kailciršu apjoma piesugums 

Piesārņojums ar atkritumiem. Nav.  

Zemes īpašnieki netiek informēti 
/izglītoti par dabas aizsardzības 
reglamentējošo normatīvo aktu 
prasībām. Piem. viegli uztveramu 
infografiku formā sociālos tīklos.  

Milzīgie kailciršu apjomi Latvijas 
valsts mežos, bieži uzturos dažādos 
Latvijas mežos, piedaloties 
orientēšanās sacensībās, ejot 
pārgājienos, vērojot, kas notiek 
mežā, kurš atrodas pie lauku 
mājām. 

Ogļu izmantošanas ierobežošana 
apkurei. 

Samazināt cērtamo koku 
diametru, izmantot kailcirtes kā 
mežizstrādes metodi, kad tiek 
iznīcināti visi koki, ne tikai tie, kas 
izauguši un izmantojami ar 
augstāku pievienoto vērtību. 

Cilvēku idiotisms Daba ir daudz varenāka par cilvēku 

Dezinformācijas daudzums 
medijos 

Aizsargājamo biotopu/sugu 
izzušana. Ainavas mainība. Ietekmē 
intensīva saimnieciskā darbība, 
nezināša u.c. 

Īstenotie projekti. Saglabātā DAP, 
nepievienojot VVD. 

Joprojām milzīgais intensīvās 
lauksaimniecības lobijs. 

Upju aizaugšana, straujteču posmu 
pazušana. Lašveidīgo zivju skaita 
samazināšanās  Dabas skaitīšana Upju atstāšana novārtā 

Lauksaimniecības ķīmijas 
pārmērīga lietošana, mežu 
izzāģēšana un pārvēršana par 1 
sugas plantācijām, kurās nav vietas 
citai dzīvībai, Baltijas jūras 
piesārņojums. daži mikroliegumi? 

pārdošānās naudas rausēju 
ietekmei 

Atkritumu daudzums, kas nonāk 
dabā, arvien pieaugošais 
elektroenerģijas patēriņš 

Atkritumu šķirošanas veicināšana, 
dabas objektu skaitīšana. Lai gan tā 
nav LV iniciatīva - plastmasas 

iepakojumu tirdzniecības aizliegums 
no š.g. jūlija. 

LV it kā tiek pozicionēta kā Zaļa 
Valsts, bet praktiski tiek darīts ļoti 
maz. Piemēram, netiek krasi 
ierobežota plastmasas  maisiņu 
lietošana. Ļoti maz tiek strādāts 
pie iedzīvotāju izglītošanas. 

Vēja parku izbūve  

Jautajuma par lauksaimniecībā 
izmantojamo ķimikāliju kaitīgo 
ietekmi aktualizācija.  

Vēja ģeneratoru izbūves 
atļaušana.  

Cilvēka uzvedība- atkritumu 

izmešana dabā, dedzināšana utt Nenāk nekas prātā Engures dabas parks 

Lauksaimniecības intensifikācija, 
kas noved pie sugu nabadzības 
pļavās, ūdenstilpju piesārņojuma. 
Nekontrolēta mežu izciršana, 
jaunaudzes tiek izkoptas 

parkveidīgi- rūpnieciskai vajadzībai, 

Nezinu. Lēmumi varbūt ir, bet tie 
nestrādā, jo nav kontroles 
mehānisma. Varbūt kūlas 
dedzināšanas aizliegums. Tas tiešām 
samazinās, jo augusi iedzivotāju 
izpratne. 

Ka nav pesticīdu aizlieguma 
lielajiem zemniekiem. 
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neļauj veidoties pamežam, 
kritalām, nav sugu dzīvotņu. 

Satrauc sugu aizsardzības plānu 
izstrāde, kas nepilda savu mērķi, un 
populācijas netiek monitorētas pēc 
tam.  

Meža īpašnieku vēlme iedziļināties 
un apzināšanās par dabas vērtībām.  

Nav nodefinēts, cik daudz būtu 
pietiekami dabas aizsardzībai.  

to, ka pilsētās ir pārāk maz zaļo 
stūrīšu un arī piepilsētās tiek 
maksimāli apbūvēts bez vietējiem 
parciņiem, kas var būt arī viens tur 
aplītis, kvartāliņš.. nezinu nezinu 

Nepārdomāti ornitologu īstnoti 
projekti.  Atkritumu izmešana dabā 
vai to dedzināšana. Vecu 
automašīnu lietošana. Relatīvi 
niecīgie naudas sodi par videi 
nodarītajiem pārkāpumiem. 
Atsevišķu mežu apsaimniekotāju 
izpratne par dabas vērtībām. 

Gudronu dīķu sakopšana, kas bija jau 
daudz gadus atpakaļ jāizdara. 

Mazā ērgļa projekts. Realitātē tika 
iznīcinātas daudz vairāk ligzdas un 
putni, kā saglābti. Idiotisms! 

piesārņota vide/daba un 
pastiprināti izcirsti meži pēdējo 
gadu laikā 

Daudzās pastaigu takas/laipas mežos 
un teritorijās, kur vērts ierobežot 
cilvēku kustību visos virzienos 

aizvien vairāk samizušais konflikts 
starp ekonomiskajām un dabas 
interesēm 

1) atkritumu apsaimniekošanas 
jautājums. Atkritumu šķirošanu 
reģionos pašvaldības vēl aizvien 
realizē kūtri. Šķirošanas procesus 

neatvieglo, nepopularizē; 2) LVM 
meži izzāģē pārāk lielas mežu 
platības ceļu ierīkošanas 
vajadzībām. 

Grasslife, Dabisku pļavu 
popularizēšana Atkritumu apsaimniekošana. 

Mežu izciršana lielā apjomā un 
intensīvā lauksaimniecība 
(pesticīdu, insekticīdu lietošana). 
Tāpat cilvēkiem nav izpratnes par 
sadzīves ķīmijas lietošanu 
(vajadzētu izvēlēties vairāk eko 
marķējuma produktus) un ūdens 
taupīšanu.  

Nav tāda, lielās lietās dabas 

aizsardzība netiek nodrošināta, 
biotopus var iznīcināt, nekādi MK 
noteikumi to neierobežo.  

Ka biotopi tiek apzināti, bet tos 
nevar aizsargāt un tiek panākts 
pretējais - īpašnieki uzzin, ka viņu 
īpašumā ir kas vērtīgs un bailēs 
(izglītošanas un informēšanas 

trūkums) tos iznīcina..  
Klimats Grāmatas par biotopiem  Nav sabiedrības atbalsta 

Atkritumu apsaimniekošana, katra 
individuāla attieksme pret 
atkritumu šķirošanu utt 

šķirošanas nozīmes aktualizācija, 
aizsargājamo sugu informacījas 
izplaīšana 

grūti spriest - trūkst pietiekoši 
daudz informācija par šo tematu 
kopumā 

To, ka pilsētas pārņem dabas 
teritorijas, tiek izcirsti koki. Nezinu, nav. Rail Baltic izbūve. 
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vietējie notekūdeņi nezinu mežu izciršana 

Bioloģiskās daudzveidības zudums, 
piesārņojums Baltijas jūrā.  Depozīta sistēmas apstiprināšana.  Nezinu. 

Pārāk intensīva mežu ciršana Dabas talkas 

Pieļauts, ka tiek iznīcināti biotopi 
ārpus ĪADT 

Mežu izciršana un piesārņojums 

Aizliegt vienreizizmantojamo 

plastmasu ? 

Cilvēku vienaldzība, dabas pie 
mēslošana un biotopu iznīcināšana Dabisko pļavu atjaunošana Mazā ērgļa nosargāšana 

Dabas daudzveidības 
samazināšanās. Nezinu, panākumu nav īpaši daudz. 

Mežu izciršana, dabīgo pļavu 
iznīcināšana. 

"Dīvāna ekspertu" viedokļa 
būtiskuma pieaugums IADT sistēmas stabilitāte 

Aktīva meža izciršanas pirms 
"Dabas skaitīšanas" projekta  

- - - 

Atkritumi mežos, nelegālās 
izgāztuves 

Infrastruktūras izveidošana, 
sabiedrības izglītošana 

Lieguma periodā aktīvāk par to 
informēt sabiedrību, par 
ligzdošanas laiku utt. Par dronu 
izmantošanu dabas parkos, 
liegumos utt.  

nihilisms un cinisms pret dabas 

aizsardzību no dabas resursu 
izmantotāju puses dabas skaitīšana 

maksājumu sistēma, kas būtībā 
sabojājusi dabas aizsardzību un 
attieksmi pret to 

mežu pārveidošana par mākslīgu 
ekosistēmu, neņemot vēra ne 
dabas, ne biologiskas 

daudzveidības intereses. Meža ceļi 
ka neabisks rāmis mežā 

dažādi biotopu atjaunošanas 
projekti, sabiedrības viedokļa 
sliekšanās uz sapratni par dabiskas 
pļavas vērtībām 

Meža apsaimniekošana, kas 
aizvien vairāk orientējas TIKAI uz 
koksnes daudzumu 

Lielajās dabas aizsardzības platībās 
ugunsnedrošā situācija. 
Apgrūtināta piekļuve, 
''zaļi''domājošo birokrātija un 
nekompetence. Biotopu kartēšana 

Biotopu kartēšanas rezultātu 
slepenība, sabiedrības 
neinformēšana, datu ilgā analīze 
publiskošanai,datu 
mainība,birokrātiski lēmumu 
pieņēmēji Dabas Aizsardzības 
Pārvaldē, birokrātijas tuneļi starp 
Valsts vides dienestu un Dabas 

aizsardzības pārvaldi 
Lauksaimniecibas industralizacija! 

Dabas piesarnosana Kazokzveru audzesanas aizliegums!  

Nekorektā sabiedrības izglitosana 
Dabas aizsardzibas jomā,  

piesārņojums gudrona dīķis 

plastmasas pudeļu pieņemšana 
pārstrādei 

Dažādu kaitēkļu nekontrolēta 
savairošanās. Nav informācijas Nav informācijas 

Meža izciršana Dabiskās plavas Nevaru pateikt 

Neprofesionāla pārvaldība. Naudas 
šķērdēšana "zaļajām klasēm", 
"mednieku namiņiem"utt.t. 

Problēmu aktualizācija. (Bet bez 
risinijājuma). 

VARAM ierēdņu bailes 
(neprasme) komunicēt ar 
sabiedrību. 
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Joprojām pārāk nelietderīga dabas 
resursu izmantošana. Dabas vērību monitorings.  

Lobēta lielo lauksaimnieku 
attīstība novārtā atstājot 
bioloģiskos, mazos, ilgtspējīgos. 

Dabīgo pļavu un mežu izzušana. To 
ietekmē citu kultūru populācija kā 
arī nesaudzīga izturēšanās pret 
mežiem 

Dažādu augu un dzīvnieku 

aizsardzība. Dabas liegumu un 
biotopu izveide.  Pārlieku daudz izcirsto mežu  

Satrauc 

Degradēto purvu atbildīga 
apsaimniekošana un ilgtspējīga 
izmantošana Latvijā Apkartējo cilvēku vienaldzība 

Dabīgo mežu pārvēršana par mežu 
platībām. Mozaīkveida ainavas 
iznīcināšana visā valstī pārvēršots  
tās par stepēm.Mazo upju  
egoistiski izveidotie aizsprosti, kāda 
konkrēta indivīda interesēs. Dabīgo 
plāvu praktiska neesamībaar  

Mežs var saukties , ja tajā ir arī 
vismaz 100gadu un vecāki koki, 
pārējie jādefinē par koku 
audzētavām.Pārtraukt monokultūru 
plantāciju lauku veidošanu.m   as 

Cilvēki, kuru īpašumā ir vērtīgi 
dabas objekti,  to konstatējot ir 
ieinteresēti drīzāk tos iznīcināt, 
nekā saglabāt, jo  viņiem tas ir 

galīgi neizdevīgi. dažkārt atrodot 
ko vērtīgu kādā teritorijā, izrādās 
labāk klusēt, lai neko neuzzin. 

Neilgtspējīga saimnieciskā darbība 
lauksaimniecībā. Tā rada ietekmi 
gan uz cilvēku uzturu, gan 
apkārtējo vidi.  

Sabiedrības informēšana par dabas 
aizsardzību, aizvien redzamāka dabas 
aizsardzības tēmu klātbūtne 
publiskajā informācijas telpā. 
Uzlabota dabas aizsardzība jūrā. - 

Cilvēku kultūra, atrodoties pie 
dabas - iemītnieku necienīšana, 
traucēšana, atkritumu atstāšana, 
neuzmanīga attieksme. Kurzemes dabas rezervāti un liegumi 

Pandēmijas rezultātā pieaugušais 
populāro dabas taku apmeklētāju 
skaits, kas apdraud šo vietu 
saglabāšanu 

nezinu nezinu nezinu 

nekas grūti pateikt grūti pateikt 

satrauc klimata pārmaiņas un to 
ietekme. 

Inčukalna sērskābā gudrona dīķu 
sanācija. 

birokrātija, birokrātiska pieeja 
jautājumu risināšanā ir 
neizdošanās. 

Cilvēku stulbums attiecībā uz 
dažādām dārzos/ lauksaimniecībā 
izmantotajiem pesticīdiem/ 
miglošanu u. tml kā arī valsts līmenī 
visai nelielā ieinteresētība risināt 
PSRS laika u.c. dabai kaitīgu 
būvmateriālu utilizēšanu BEZ 
MAKSAS. Invazīvo sugu apkarošana 

Plašās diskusijas un sarunas par un 
ap aprites ekonomikas nozīmību un 
katra indivīda ietekmi un pienesumu. 

Aicinām iet mežā, dabā, bet 
nedodam zināšanas kā tur 
uzvesties, kādi likumi strikti 
jāievēro. 

Mežu izciršana.........politiskā 
nostāja, nevēlēšanās rast 
kompromisus starp dabas 

aizsardzību, saglabāšanu un vēlmi 
nopelnīt. Dabas skaitīšana!  

Ne kļūda, bet varbūt vajag 
lielākas kompensācijas, lai tik 
traki neizcirstu mežus tieši 
privātie. 

Mežu izciršana it kā atjaunojot. Atkritumu šķirošana  Krišana galējībās 

Bioloģiskās daudzveidības zudums 
un piesārņojums 

Vides apziņas palielināšanās, 
cilvēkiem vairāk rūp un iesaistās 
dabas aizstāvībā 

Sliktā (industralizētā 

lauksaimniecības politika) 
Dabisko pļavu izzušana Nezinu Nezinu 
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Mežu izciršana, pesticīdu lietošana 
lauksaimniecībā 

Atkritumu šķirošana, vienreizējās 
plastmasas trauku aizliegšana 

Pesticīdu lietošanas 
palielināšanās 

Ārkārtīgi lielā monokultūru 
izplatība uz lauksaimniecības 
zemes, kas principā no dabas 
daudzveidības viedokļa ir zaļā krāsā 
maskēts tuksnesis (kvieši, rapsis 
utt). Otrs - meža apsaimniekošana - 
vajadzētu iemacīties kopt 
jaunaudzes, atstājot pamežu.  Sistēmas insekticīdu aizliegums.  

pārāk maiga attieksme un dabas 
noplicināšanas un indešanas 
atbalstīšana caur subsīdijām 
konvencionālajiem zemniekiem. 
Vairāk jāspiež uz bioloģiskajām 
saimniecībām, padarot 
konvencionālas nerentablas 

Mani satrauc neapdomīgā 
lauksaimniecība, aizsargjoslu 
neefektivitāte,līdzekļu trūkums 
aizsargājamo dabas teritoriju 
uzturēšanai 

Šī brīža aktīvā dabas aizsardzības 
plānu izstrāde dabas liegumos, bet tā 
tāpat neko nedos ja nebūs 
finansiējums plāna attīstīšanai par 

realitāti. 
Dižkoku paviršā uzraudzīšana 
vairākos gadījumos 

Mežu izciršana un Valsts Mežu 
būvētie ceļi mežos  

Mikroliegumu izveidošana 
aizsargājamu putnu dzīvesvietās  - 

Vardes vairs nav manāmas (nevaru 
izskaidrot, kāpēc stārķu tik daudz). 
Apsmidzinātie rapšu lauki utt. kas 
apdraud dzīvību. 

Ka attīstās permakultūra - arvien 

vairāk cilvēku iesaistās pēc savas 
iniciatīvas. 

Ka neizdodas apturēt nāvējošo 
ķimikāliju smidzināšanu uz 
kultūraugiem. 

Lieli vienlaidus tīrumi, meža ceļu 
mazliet par daudz. Nepietiekamas 

kompensācijas par saimnieciskās 
darbības ierobežojumiem mežos. 
Dabas sargu viedoklis ir skaļāks par 
racionāliem argumentiem, 
mekl;ejot līdzsvaru starp 
izmantošanu un aizsardzību. 

LIFE Restore projekts ar praktiskiem 

un pielietojamiem rezultātiem - SEG 

mērīšnu purvos, noderīgu grāmatu. 

 Bitotopu atjaunošna dedzinot, 
cērtot mežu. DAP reformēšana, 
tai atstājot tikai izglītošanas 
funkcij. Tas pielīdzināms DAP 
likvidācijai. Kurš apsaimniekos 
ĪADT?. VVD netiek galā ar vides 
aizsardzību,  apsaimniekotāji 
nebūs.  

Atkritumi Grūti pateikt Negatavība lielai cilvēku plūsmai 

Zemgalē  nav  neviena  ekoloģiska 
zemnieka, uz  katra  lauka  10x 

gadā gāž virsū ķīmiju, no ta iet  bojā  
mikrobioms, kukaiņi, kas  apēstu  
ērces, stārķiem nav  vardes.ķimija 
aizplūst  ūdeņos, Meži lielākā  daļa 
izcirsti! 

nezinu nevienu pasākumu, kura  
rezultatā  kaut  kas  uzlabotos. 

nav sirdsapziņas institūcijas, kas  
nosprauž  robežas mantrausīgiem  
biznesmeņiem. Atstāt  ērgļa  
ligzdu un  koku  puduri 

neaizskartu, darboties  ar  savu  

plānu  blakus! Atstāt  vērtīgas  
Dabas  saliņas mierā, darboties  
blakus! 

Atkritumu piesārņojums,cilvēku 
neizglītotība,atkritumu šķirošanas 
iespēju un cilvēku izglītotības 
trūkums,dažādi piesārņojumi trūk 

Vairāk šķirojamo atkritumu 
konteineri,eko laukumu 

aktivitāte,dabas sargāšanas 
aktualizēšana medijos 

Pārāk lēnu ieviesta 
depozītsistēma, šķirojamo 
atkritumu ieviešanas termiņi, 
trūkumi likumos, kas aizliegtu 
dažādus atkritumu veidus plašākā 
sabiedrībā 

Krasās laikapstākļu maiņas Saskaitītie augi Nezinu 

Nu klimats ir pirmajā vietā bet 
cilveks ietekmē ļoti dabas ritmu 

Praktiski nekas īpašs nenotiek vai arī 
neesmu dzidējis Kļūdas ir daudz un dažādas 

Lauksaimnieciskās darbības 
intensifikācija Depozīta sistēma. 

nespēja vienoties dabas 
aizstāvjiem ar mežsaimniekiem 
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Pārāk daudz izcirtumu. Latvāņi, 
zeltslotiņas plašā tertorijā. Vēl 
joprojām par maz kvalitatīva 
dialoga ar sabiedrību par dabas 
aizsardzību. Pārāk daudz pesticīdu 
tiek lietots l/s. 

Projekti par dabisko pļavu 
saglabāšanu n atjaunošanu. 

Nav uzskaitītas valsts un 
pašvaldību nevērtīgās zeltslotiņu 
platības,  nav ieteikumu  kā iziet 
no sliktās situācijas. 

Piesārņojums, mežu izciršana Ne kā nozīmīga Komunikācijas problēma 

Atkritumi, CO2 Nevaru atbildēt Koku izciršana pilsētās 

Netiek nosargāti nacionālie parki 
un aizsargājamās dabas teriorijas, 
natura 2000 dabas teritorijas. Tajās 
notiek izciršana, nekontrolēta 
saimnieciskā darbība. Grūti pateikt. 

Valsts mežu valsts nozīmes dabas 
teritoriju izciršana, pārveidošana 

Gaisa, augsnes, ūdens 
piesārņojums. Mežu izciršana, 
dzīvo būtņu dzīvotņu platību 
samazināšanās. Piemēslota daba 
(atkritumu izgāšana neatļautās 
vietās).  Inčukalna gudrona dīķu attīrīšana 

Kažokzvēru audzētavu darbības 
turpināšanās  

Plastmasas atkritumi dabā. 
nesakārtotā taras nodošana.  

Nav, zaļo aktivitātes tādas pseido un 
naudas projektu vadītas, tikai 
ķeksīšiem. 

Nesakārtota atkritumu savākšana 
un pārstrāde.  

Piesārņošana ar neorganiskiem 
atkritumiem, Zinātniski 
nepamatotu lēmumu pieņemšana 
dažādos saimnieciskās darbības 
regulējumos. 

Kāds solis uz priekšu atkritumu 
šķirošanā. 

Mikroliegumu veidošana 
piemēram mazā ērgļa 
aizsardzībai, bez nopietna 
zinātniska pamatojuma, visu 
ekonomisko slogu uzliekot 

attiecīgā lieguma īpašniekam. 

Atkritumi.  

Rūpes par izmirstosam sugām, gan 
putnu, gan augu.  

Valsts iestādes noņem savu 
atbildību, uzveļot to uz 
iedzīvotāju "pleciem".  

Invazīvas sugas, cilvēku neziņa un 
nepatiesas informācijas 
publicēšana soc tīklos  

Pļavas, pludmales un kapu zonu 
atjaunošana  

Pilsētvides ainava un 
lauksaimniecības zemes bez 
joslām 

Atkritumi- cilvēki joprojām 
piesārņo dabu un nemāk 
apsaimniekot atkritumus - sākot ar 
zemē nomestu pudeli, līdz vidē 
izlietām ķimikāliju cisternām.  

Inčukalnā Gudrona dīķu sanācijas 
projekta finišs. 

Depozitdistēmas ieviešanas 
kavēšanās. 

Atkritumi un ar to saistītās 
problēmas  Biotopu kartēšanas pabeigšana  

Cilvēku neinformēšana par to, kas 
ir dabas aizsardzības objekti, kā 
jebkurš tos var palīdzēt aizsargāt, 
uzlabot.  

Vēlme esošajos dabas objektos 
teritorijās par jatru cenh kaut ko 
samazinat,iebūvēt. Dabisko Pļavu apzināšana 

Kļudas-LV mežu saimnieciskā 
darbība pretrunas ar dabas 
aizsardzību 
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Upju piesārņojums, ko ietekmē 
privātmāju patērnieciskā attieksme  
upju tuvumā;  kanalizācijas ūdeņu 
laišana upēs, ezeros, konvenciālā 
lauksaimniecība, kas piesārņo 
gruntsūdeņus,  

Nevaru objektīvi spriest. Tas, kas 
mani tieši skar - bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanas 
pasākumi. Atkritumu apsaimniekošana 

Mežu izciršana un fragmentācija, 
zālāju uzaršana, lauksaimniecības 
ķimikāliju lietošana, purvu izstrāde 

Ciršanas noteikumu grozījumu (par 
jaunāku koku ciršanu) apturešana. 
Uzvara tiesā par dažu mazo ērgļu 
mikroliegumu izveidi (ka 

precedents).. 

Grūti izvēlēties. Nezinu, kā to 
varēja novērst - pastiprināta 
mežu izciršana Dabas skaitīšanas 
un DA plānu izstrādes laikā. 

Lauksaimniecība, inports, cilvēku 
kūtrums un nesapratne patēriņa 
sekām. 

Tas ko es vairāk sajūtu ir problēmu 
aktualizācija un sakopšanas 
pasākumi.  

Mārketings, izcelt vēlemo un 

noslēpt radītās sekas. Politiskā 
līmenī nerisinot problēmas.  Es 
saskatu ka, kāds vēlas nopelnīt 
būvējot ceļus un pārdot 
izcērtamos kokus. Latvijā ir ļoti 
daudz zemes ceļu tīkls, kurus 
nevar apkopt līdzekļu trūkuma 
dēļ.  

Intensīva mežu ciršana, ko izraisa 
LVM. Dabas skaitīšanas īstenošana 

Komunikācija ar sabiedrību. Mazo 
zemnieku kā "lietussargsugu" 
nenovērtēšana. Finansiāls 
atbalsts tikai N2000 teritorijās 
dzīvojošiem. Zema DAP rīcībspēja. 

Pārmērīga pesticīdu lietošana. neža 
īpašnieku attieksme pret 
aizsargājamām dabas vērtībām. 

Dabas skaitīšana, dabas vērtību 
inventrizācija 

Daudz kailciršu. nepietiekami 
stingra vēršanās pret 
mikroliegumu neievērotājiem. 

Upju degradācija, uz kurām 
izbūvētas mazās HES Lielā dabas skaitīšana 

Kāpu biotopu izbraukāšanu ar 
motorizētajiem transportiem - tā 
nenovēršana 

Mežu izciršana, dabisko pļavu 
izzušana, pesticīdu lietošana. 

Dabas skaitīšana, lai novērtētu 
situāciju. 

Dabas taku mulčēšana un 
melnzemes uzbēršana, tādejādi 
veicinot neraksturīgu sugu 
ieviešanos. 

Lauksaimniecības ķīmijas 
pārmērīga un nepareiza lietošana, 
kā arī atļauja to lietot dabas parku 
teritorijā un upju baseinos.  Hmm Hmm 

Ērces un sēnes Nezinu Koku izcirshana piejūrā 

Mežu sadrumstalotība ciršana visu 
gadu lauksaimnieku neierobežota 
ķimikaliju lietišana augu barošanā 
un slimibu kukaiņu iznicinašanā 

Augu sugu uzskaite un dabisku pļavu 
ganišana 

Pilnīgs ilgadīga darbības plāna 
trūkums, ko ļoti veiksmigi 
izmanto savā biznesa darbībā 
lielākais vairums uzņēmēji 

Industrializācija Neredzu tādu.  

Dabas sargātāju un dabā 
saimniekotāju polarizēšana un 
novājināts to savstarpējais 
dialogs.  Tiek atdalīti vieni no 
otriem un vairota neizpratne. 
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Bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanās Biotopu kartēšana Nezinu 

Sugu daudzveidības 
samazināšanās. Atbilstošs dzīvotņu 
trūkums. Medības aizsargājamās 
dabas teritorijās-vadības 
bezatbildība- Dabas skaitīšana 

Medību politika nacionālajos 
parkos un dabas rezervātos. 

Invazīvo sugu savairošanās cilvēku 
darbības rezultātā. Dabas skaitīšana 

Valsts nespēja ieviest taisnīgu 
kompensācijas mehānismu par 
saimnieciskajiem 

aprobežojumiem. 

Nauda dabas aizsardzībai tiek nevis 
tiem, kam pieder vai kas 

apsaimnieko dabas vērtības, bet 
gan dabas projektu 

biznesmsmeņiem, 
nekompetentiem mēdijiem 

Panākums, ka pagaidām netiek 
salauzta esoša , daudz maz saprātīgā 
sistēma 

Dabas aizsardzība paliek par 
atsevišķu organizāciju bizness, kas 
izmantojot  vadošo situāciju , 
arvien vairāk nostiprinās finanšu 

apguvēju monopolistu stāvoklī, 
kas izkropļo un neveicina reālu 
dabas aizsardzību 

piemēslotie meži u.c. vietas. 
Plastmasas vienreizlietojamie 

iesaiņojumi, kurus nepārstrādā. x x 

Atkritumi, piesārņojums augsnē, 
ūdeni,gaisa kvalitāte 

Depozītu sistēma, atkritumu 
šķirošana, vienreizējo trauku 
aizliegums, samazinājums. 

Automašinu pieaugums Latvijā, 
fosīlo energoresursu patēriņš, 
emisiju lēns saamzinājums, 
atkritumu poligoni; 

Ainavu koku likvidācija , mazo 
purvu un vanku aizbēršana veidojot 
lielos laukus lauksaimniecībā. 
Pilsētvides izpkešanās un 
koncentrēšanās. Nesakārtota 
depozītu sistēma. Grūti komentēt. 

Mežu izstrāde vasarā - manuprāt 
viens no efektīvākajiem dabas 
izniekošanas veidiem. Koksne 

mazvērtīga un vide izpostīta. 
Kauns!  

Zaļo NVO bezatbildīgi paziņojumi, 
neizglītota sabiedrība nezinu GNP aizsardzība pret mizgrauzi 

 ķīmiskais piesārņojums sāk rūpēties par dabiskām pļavām 

netiek pievērsta uzmanība 
kukaiņu aizsardzībai ,piem 
kamenes,, sienāži  

Plastmass, atkritumi, ko izmet 

mežos, pie ūdeņiem, visur.  
Atkritumu šķirošana, bet ne visur 
diemžēl. 

Daudz plastmasas iepakojumi 

tirdzniecībā un rezultātā arī dabā, 
mežu izciršana, kāpu izrakšana, 
ķīmijas lietošana. 

Ķimikāliju nepareiza lietošana, to 
ietekmē cilvēku atbildības trūkums. 

Plastmasas izstrādājumu 
tirdzniecības ierobežošana 

Nodokļu maksātāju naudas 
tērēšana uz projektiem, kuros 
veselīgu dabas teritoriju iznīcina, 
lai it kā izveidotu labāku dzīvotni 
kādai sugai, tai pašā laikā 
iznīcinot teritorijā esošās sugas. 

Agroķīmija, lauku aizaugšana, mežu 
izciršana, disbalanss dzīvnieku 
pasaulē Pievēršanās mazo HES darbībai Milzīgais roņu, vilku, bebru skaits 
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Mežu izciršana, dabīgo zālāju 
obligāta pļaušana 

Rūpes par dabīgiem zālājiem tos 
nepļaujot, bet noganot Nezinu 

Pesticīdu lietojums lauksaimniecībā 
un sastopamība kā pārtikā, tā 
cilvēku orgnismos. Pļavu izzušana, 
Zemgales upes pārvēršas par 
minerālmēslu novadgrāvjiem no 
labības laukiem. To veicina daudzu 

politiķu nihilisms, vides 
likumsakarību nezināšana. 

"Dabas skaitīšana", EUROPARC 2019 
Latvijā, Ieviestas obligātas mācības 
pļavu apsaimniekotājiem. LIFE 
NATURE projekti. 

Politikas veidotāju un ieviesēju 
mazspēja integrēt Dabas 
saglabāšanas prioritātes citu 

saistīto sektoru politikās un finašu 
instrumentos.  

Atkritumu izmešana mežos, cilvēku 
tuvredzīgā un bezatbildīgā rīcība, 
šādā veidā atbrīvojoties no 
atkritumiem.  

Atkritumu šķirošana un 
apsaimniekošana, domājot par tīru 
vidi - 

Pesticīdu lietošanas pieaugums, 
mežu katastrofāla izciršana, iekšējo 
ūdeņu kvalitātes krasa 
pasliktināšanās, apdraudēto sugu 
dzīvotņu iznīcināšana un attiecīgi 
arī sugu īpatņu skaita 
samazināsānās, kukaiņu biomasas, 
īpaši apputeksnētāju 
samazināšanās,. 

Izdevās aizkavēt likuma grozījumus 
par mežu ciršanas vecuma 
samazināšanu. 

Pesticīdu ilgtspējīgas 
izmantošanas plāns un 
lauksaimniecības politika - 
lauksiamniecība IR lielākais 
piesārņotājs! 

Informācijas trūkums un 
negribēšana pieņemt zinātniskus 
faktus.  Nav informācijas  

Ķemeru nacionālā parka 
izzāģēšana 

Eiropas nozīmes biotopu un 
aizsargājamo teritoriju noteikumu 
neievērošana, tādējadi - 
nesaglabāšana Pūču aizsardzības plāna pieņemšana 

Iespēja veikt saimniecisko 
darbību pirms dabas skaitīšanas 
rezultātiem  

Vajadzība apmierināt ekonomiskos 
stimulus ražojot neilgtspējīgus 
produktus un audzinot pārlieku 
lielu patērētāju sabiedrību, kur 
lielai daļai cilvēku nav sapratnes 
par dabas procesiem Cilvēku izglītošanas pasākumi 

Veidot kopēju un veiksmīgu 
dialogu ar citādāk domājošām 
cilvēku grupām (meža 

īpašniekiem, mežistrādes un 
meža apsaimniekošanas 
speciālistiem). Domāju ka kļūda ir 
arī kampaņas veidot vairāk uz 
cilvēku emociju bāzes. 

Dezinformācija un cilvēku 
neizpratne par dabu un tās 
procesiem.  Nekas 

Biotopu kartēšana un 
mikroleigumu patstāvīga 
veidošana, nesniedzot zemju 
īpašniekam atbilstošas 
kompensācijas un neiesaistot 
īpašniekus dabas aizsardzībā.  

Es dabā redzu daudz vairāk 
pakaišu. Un daudz koku ciršanas. 

Vairāk uzmanības jāpievērš 
bioloģiskajai pārtikai, pārstrādei. 
Vairāk uzmanības dabai kopumā mežizstrāde 
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Invazīvās sugas un slimības (gan 
augiem, gan dzīvniekiem) Gudrona dīķu projekta noslēgšana 

Nevēlēšanās atpazīt zemes 
īpašnieku nozīmi un attiecīgi 
iesaistīšanu dabas vērtību 
aizsardzībā, kā arī neadekvāti 
zemus kompensāciju apmērus par 
saimnieciskās darbības 
aprobežojumiem īpašumos. 

Nevarēšu nosaukt neko tādu, ko 
varētu nosaukt par panākumu, 
drīzāk daudz īstermiņa domāšana, 
politiskā konformisma un 
neizglītotības motivivētu darbību, 
kas vērstas uz stagnācijas 
padziļināšanu un cilvēku 
sabiedrības un vides konfliktu 
saasināšanu. 

Nevarēšu nosaukt pozitīvi vērtējamu 
panākumu, iespējams, ka kūdras 
pamatnostādnes ir kompromiss, kurā 
ņemtas vērā dažādas intereses. Ir 
uzsākta diskusija par kļūdaino pieeju 
aizsargjoslu apsaimniekošanai ap 
ūdenstecēm un ūdenskrātuvēm. 

Laikam jau dabas aizsardzības 

politiku kopumā, lielākā 
neizdošanās ir ES nozīmes 
biotopu kartēšanas process, kas 
saasina konfliktu sabiedrībā. 

Uztrauc ka LV un EU  ierēdņi pārāk 
daudz grib regulēt dabu 

Atkritumu depozīta sistēmas 
ieviešana 

ieviešot atkritumu depozita 

sistēmu, nebūs iespējams šķirot 
un savākt visdažādākos 
materiālus 

Atkritumu nonākšana dabā Inčukalna gudrona dīķu sanācija Institucionālā sistēma 

Pārlieka CO2 izmešu nonākšana 
atmosfērā, ko daba t.sk. Latvijā 
nespēj piesaistīt, radot klimata 
izmaiņas. 

Dabas skaitīšanas rezultāti, kas apgāž 
2013. gada Latvijas ziņojumu ES par 
sugu un biotopu slikto stāvokli. 

Vides radikālo organizāciju 
apmelojumi zemkopības nozaru 
virzienā( lauksaimniecība, 
mežsaimniecība) 

Tas, ka valsts savos mežos 
saimnieko videi nedraudzīgi. Pārāk 
daudz kailciršu un meža ceļu. 
Dabisko zālāju izzušana. Dabas skaitīšana, biotopu apzināšana 

VARAM vāji pārstāv dabas 
aizsardzības intereses. Dabas 
aizsardzība tiek uztverta kā slogs 
nevis kā iespēja labklājībai. 

Daudzveidības 
samazināšanās.Ietekmē korupcija 
likumdošanā,kura vērsta uz biznesa 
vajadzībām.Absurdi lēmumi par 
"zaļo" enerģiju(vēja ģeneratoru 
celtniecības atļaujas 
lauksaimniecības/mežu zemēs,CO2 
ierobežošanu, koku ciršanas 
diametra samazināšana utt.  Neredzu ilgtermiņa panākumus. Co2 pasākumi. 

Mežu pastiprināta izciršana,  
pesticīdu lietošana lauksaimniecībā Natura 2000 

Latvijas valsts mežu straujā 
saimniekošanas prakses maiņa, 
FSC ignorēšana  

Ūdens tīrība, piesārņojums, 
mirkoplastmasa. Dabas 

daudzveidība, cilvēku ietekme. 
Pieejamība mežiem, upēm, 
ezeriem, privātīpašumi. Dabas skaitīšana,  tāds nenāk prātā 

Medības, jūras piesārņojums Plastmas trauku aizliegšana Nav konkrēta viedokļa 
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Bioloģiskas daudzveidības 
samazināšanās. To ietekmē 
piesārņojums, dažādu teritoriju 
apsaimniekošanas veids.  Nevaru nosaukt.  Nevaru nosaukt.  

Dabas teritoriju (gan ĪADT), gan 
lauksaimniecības zemes un mežu 
platības apsaimniekošanas mērķi 
un īstermiņa domāšana. To nosaka 
un ietekmē personīgās intereses, 
dabas resursu ekonomiskā vērtība.  

Nav veiktas masveida izmaiņas 
likumdošanā, kas mazinātu dabas 

teritoriju aizsardzību.  

Iesaistīto pušu neviennozīmīgs 
skatījums uz problēmām. 
(galvenokārt mežu nozare, bet tā 
iespējams skaļāk izskanējusi, taču 
problēmas ir arī citur). 

latvāņu teritorijas, plastmasas un 

riepu piesārņojums OZOLS jaunā vietne kūlas dedzināšanas apjomi 
mežsaimniecības intensitāte un 
(ne)kvalitāte - mežu fragmentācija, 
kūdras izstrādes turpināšana, 
agroainavas izplešanās - biol. 

daudzveidības attiecīga 
mazināšanās dabas skaitīšanas projekts 

mežsaimiecības pārsvaram 
zaudētā likumdošana, dabas 
aizsardzības sistēmas kapacitātes 
vājināšana 

! ! ! 

Lauksaimniecības piesārņojums, 
mežu izciršana; abos valsts politika 
ir ļoti nedraudzīga dabai, lobē un 
atbalsta lielos lauksaimniekus un 

mežniekus 

sabiedrībā jūrami pieaugusi interese 
par dabas aizsardzību pateicoties 
dāžadām sabiedriskām organizācijām 
(bitenieki, ornitologi, LDF, u.c.) 

Spēki izrādās par maziem, lai 
ietekmētu lauksaimniecības un 
mēzsaimniecības politiku un  

Atkritumu izsviesana mežā, to 
ceļmalās. Ietekmē katrā rīcība uz 
labu vai sliktu.  Lietot mazāk indes, pareizi to darīt! Nesaskaņas starp organizācijām. 
Nepdomāta apsaimniekošana ko 
ietekmē mūsdienu materiàlā 
cilvēka  domu paradigmas 

Dabas skaitīšnas projekts, pirms 

aizsargāt lieliliski k tiek veikta 
inventarizācija 

Visa sistēma kopumā, piemēram 
norakti kūdrāju nerekultivēšana, 
kai gan to nosaka likums 

Mežu izciršana - Latvijas valsts 

mežu politika Natura 2000 izveidošana 

Nepietiekama dabas aizsardzības 

nozīmes skaidrošana zemes 
īpašniekiem, valsts aizsargājamo 
dabas  teritoriju noteikumu 

pieņemšana, lielā mērā ignorējot 
zemes īpašnieku domas.  

Meža vidējā vecuma 
samazināšanās. Dabisko pļavu bojā 
eja. 

Biotopu kartēšana un Mazā ērgļa 
projekta ietvaros izveidotie 

mikroliegumi. 

Nepietiekams budžets 
struktūrvienībām, kas nodarbojas 
ar dabas aizsardzību. 

Piesārņojums (notekūdeņi, sadzīves 
atkritumi utt.). Emociju, nevis 

pamatotu vadītu lēmumu par 
medībām pieņemšana. BVZ apsekošana 

Dabas aizsardzību uzvelt uz 
privātīpašnieku pleciem 

a a a 

Strauja mežu izciršana,dabisko 
pļavu pazušana, intensīva 
lauksaimniecība ar pesticīdu 
lietošanu 

Ka uz laiku ir atlikts projekts ķerties 
klāt piejūras mežu izciršanai 

Arvien pieaugošas kailcirtes, 

200ha izcirtums Ķemeru 
nacionālajā parkā, nekādu 
darbību sakarā ar vairākām 
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atkritumu dedzināšanas 
gadījumiem 

Sugu daudzveidiba 

BuferjoslasPie udenstilpnem, 

rupniecibas razosanas sakartosana 

atieciba uz piesarnojumiem Riepu ugunsgreks 

Bebri. Tas, ka zinātnieki nespēj 
nopamatot notiekošās izmaiņas 
dabā. Kādēļ konkrēto sugu blīvums 
pieaug, kur citas pazūd, kādēļ? Un 
kā atsevišķas izmaiņas ietekmē visu 
sistēmu kopumā.  

Dzērves, naktsvijoles, 
dzegužkurpītes, utt., un cilvēki, kas 

visu to panama.  

Fokuss uz atsevišķiem punktiem, 
aspektiem. Nav sistēmiska, 
tālredzīga pieeja.  

Laika apstākļu izmaiņas, pasaules 
klimata izmaiņas. 

Varbūt, ka dabas daudzveidības 
kartēšana. 

Dižkoku uzskaite paliek tikai 
entuziastu ziņā. 

Mežu izciršana, atkritumu 
izmešana tam neparedzētās vietās. 

Natura 2000 objektu izveide, 

dažādas informatīvas kampaņas 
sabiedrības izglītošanai. 

Nespēja ierobežot patvaļīgu 
atkritumu izmešanu, nav maz 
piemērotu vietu tam. 

koku vecuma un diametra 

samazinājums mežu izciršanās zaļās vārnas ligzdo ciršanas vecuma samazināšana 

Intensīva lauksaimniecība, kūdras 
ieguve un mežu izciršana noplicina 
dabu Nezinu Nezinu 

Lauksaimniecība un 
mežsaimniecība Dabas skaitīšana Zemnieku saeimas lobija 

Vides organizāciju pārspīlētā 
trakošana! Lauksaimnieku 
auzsksršana. Lauksaimniecībā ieviestā załināšana 

Attieksme pre lauksaimniecību. 
Sabiedrības škelšana 

Industriālās lauksaimniecības un 
mežsaimniecības radītā negatīvā 
ietekme 

Bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzība 
un platībmaksājumi 

Nespēja sakārtot vienreizējās 
kompensācijas par 
mežsaimnieciskās darbības 
ierobežojumiem 

Mežsaimniecība Dabas skaitīšana - 

Vietējo dabas ekspertu zemais 
professionālisms un akla sekošana 
pasaules tendencēm Natura 2000 Latvijas dabas fonds 

Koku iznīcināšana gan laukos, 
izcērtot mežus, gan pilsētā 

Latvijas Dabas fonda darbs bioloģiski 
reto sugu aizsardzībā 

Neieklausīšanās sabiedrības 
viedoklī, tieksme pēc peļņas 

Biotopu izzušana un to iznīcināšana Dabas skaitīšana 

Vides apziņas pārāk maza 
veicināšana, intensīvo 
lauksaimnieku un mežsaimnieku 
lobija pieļaušans 

Sadzīves atkritumi. Sabiedrības 
neizglītotība 

Būtisks uzlabojums sugu, purvu un 
mežu aizsardzībā 

Dabas skaitīšana bez pienācīgas 
izskaidrošanas 

Vides aizsardzības organizāciju 
šaurai skatījums uz lietām. - - 

Tas, ka dabas aktīvistu kampaņas 
nebeigsies pat tad ja Latvijā 
kokrūpniecība būs pilnībā apturēta 

Putnu monitoringi, būtisks dabas 
aizsardzības platību pieaugums 

DAP organizētā Dabas skaitīšanas 
kampaņa un radītās neskaidrības 
(haoss) 
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Globālā sasilšana Mežu platības pieaugums 

Dabas skaitīšanā bez jēgas 
notērēti 9 miljoni EUR 

Dabas aizstāvju liekulība, bļauj par 
dabu, bet paši lido ar lidmašīnām, 
velkā ādas izstrādājumus, ēd putnu 
un dzīvnieku gaļu, izmanto eiropā 
ražotus graudaugu produktus, 
izmanto modernās tehnoloģijas, 
kas ir pretrunā ar pašu teikto 

Dabas izsardzības nozīme tiek 

pārspīlēta šauras ieineresētas 
grupiņas interesēs. 

Ķemeru liegums, kas reāli ir 
pārpurvojusies un bezatbildīgi 
apsimniekota platība. 

Atkritumu apsaimniekošana ......  ...  

Cilvēku neapdomība. Atkritumi, 
piesārņojums, kūlas dedzināšana 
u.c. Pietrūkst vides izglītības, 
pārkāpumu kontroles un 
sodāmības. Dabas taku izveide, 

Biotopu kartēšana. Būs pilsētas 
un krūmi. Laukos cilvēku paliek 
arvien mazāk, un te vēl 
saimniekojot piemājas 
saimniecībā pēkšņi vairs nevar art 
tīrumu vai jāatstāj dabiskam 
postam mežs. Jābūt samērībai. 
Turklāt dati kartogrāfiski ļoti 
neprecīzi. 

Neracionāla cilvēku rīcība. 
Nozīmīgu pavērsienu dabas 
aizsardzībā pēdējos gados nav bijis. 

Zemes īpašnieku ignorēšana 
nosakot jaunas aizsargājamās 
teritorijas. 

Lielais pesticīdu lietošanas apjoms, 
no pļavām nopļauta, bet nesanāktu 
zāle. Aktīvā koku izciršana.  

Dabas aizstāvji vairāk iesaistās 
projektos. Informējot cilvēkus, bet...  

Lielā pesticīdu lietošana, dabisku 
pļavu iznīcināšana nepareizi 
kopjot tās.  

Latvijā "Dabas aizsardzība" ir 
kļuvusi par biznesu un tam ir maza 
saistība ar reālu dabas aizsardzību.  ... 

333ha izciršana Ķemeru nac. 
parkā. Nepārdomātā liegumu 
ieviešana pēc dabas skaitīšanas. 

Huligāni Nav tādu pasākumu. 
Lielākā kļūda ir zinātniski 
Nepierādītu datu publicēšana 

Zaļo organizāciju visatļautība. . . 

Svešzemju (invazīvo) sugu 
(dzīvnieki un auģi) izplatība!  

Aizsargājam putnu izplatības 
pieaugums. 300 ha liela kailcirte dabas parkā! 

Daudzi nešķiro atkritumus Neinteresējos Pārāk daudz speciālistu 

Mani satrauc atkritumu izmešana 
dabā. To ietekmē dabas aizstāvju 
mazā iesaiste sabiedrības 
izglītošanā un atkritumu 
apsaimniekošanas sakārtošanā. 
Viss, ko redzu, ka "dabas aizstāvji" 
tikai vēlas ierobežot saimniecisko 

darbību valstī." 

Acīmredzot tāda nav, jo nenāk nekas 
prātā. 

Lielākā kļūda ir Dabas skaitīšana, 
kuras laikā tiek noteikti tūlītēji 
saimnieciskie aprobežojumi, kaut 
pirms projekta sākuma VARAM 
komunicēja, ka tiks noteikts 
esošais stāvoklis un tikai tad 

pieņemti lēmumi par 
nosakāmajiem aprobežojumiem 
vai rīcībām. 

Mani visvairāk satrauc Latvijas 
dabā, nonākošie sadzīves atkritumi. 

Es neredzu nekādus izsvērtus un uz 
pētījumiem balstītus panākumus, ja 
nu vienīgi, uz daļas sabiedrības 
balstītus emociju aizliegumus , kam 
nav nekāda dabas aizsardzības 
pamatojuma. 

Lielākā kļūda dabas aizsardzībā ir 
tas, ka līdz šim nonāk latvijas 
mežos un laukos arvien jauni 
sadzīves atkritumi. Nav rasts 
risinājums atkritumu pārstrādē 
un apsaimniekošanā, kā arī 
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iedzīvotāju audzināšanā un 
sodīšanā. 

Vides organizāciju nepatiesu ziņu 
sniegšana sabiedrībai Par dabas aizsardzību diskutējam 

Dabas aizsardzība tiek nostādīta 
pret saimniecisko darbību nav  
zinātniski pamatotu pierādījumu 

Cilvēku vieglprātīgā attieksme pret 
dabu un cilvēku neizpratne pret to. 
Bļaustoties neizprotot sakarības 
dabā. 

Biotopu un dabas vērtību 
monitorēšana. 

Neparizi ir palielināt dabas 
aizsardzības platības, efektīvi 
neapsaimniekojot esošās. 

Atkritumun daudzums. 

Nepieciešama rūpīgāka atkritumu 
šķirošana. To ietekmē iedzīvotāji, 
mazāk vajag lietot lētas ķīnas 
preces. Natura 2000 

Jūras kāpu zonās pieļautās 
apbūves.... 

Tas, ka cilvēki apzināti izmet 
atkritumus ārpus tiem paredzētā 
vietām. Gudrona dīķu sakārtošana. Biotopu kartēšana. 
Atkritumu izgāšana mežos-sevišķi 
celtniecības un riepu. Neveiksmīga 
riepu utilizācijas politika. 

Komunikācijas intensitātes 
palielināšanās starp DAP un mežu 
īpašniekiem (t.sk. AS LVM) 

Eksperiments ar Ķemeru 
nacionālā parka meža nociršanu 
(apm 200 ha). 

Piesārņojums Nezinu 

Dabas aizsargājamo platību 
sadrumstalotība 

Cilvēka izmestie atkritumi. 

Reklāmu ietekme uz cilvēku, par to 
ko drīkst darī un ko nedrīkst darīt 
dabā nemācēšu teikt 

x x x 

Jūras ūdens tīrība. 
Video kameru izvietošana pie putnu 
ligzdām. Sabiedrības "uzvilkšana". 

Gaisa stāvoklis nevaru atbildēt nevaru atbildēt 
Būtiski palielinās aizsargājamo  
mežu platības privātajos mežos. Nav viedokļa Nav viedokļa 

Atkritumu apsaimniekošanas 
problēmas 

Grūti pateikt - atkritumu depozīta 
sistēmas plānotā ieviešana?! 

Stagnējošā un nedinamiskā 
likumdošana dabas aizsardzības 
jomā 

Nesakoptie dabas objekti, 

piemēram, Ukru gārša, kur kāju 
nevar iespert, jo mežā koki 
sagāzušies krustu, šķērsu, bet, 
aizbildinās dabas sargi, nevar 
traucēt putnus. Patīkami, kad ir 
sakoptas vietas. ziemā tak var 
sakritušos kokus izvākt, lai būtu 
skaisti Nezinu  

Augu aizsardzības pielietojuma 
aizliegumi, jo nu jau par daudz 

savairojušies visādi kaitīgie 
kukaiņi 

piesārņojims nav atbildes dabas skaitīšana 
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Atkritumi. ietekmē cilvēki 
Dabas taku un turīsma 
infrastruktūras izveide 

Mākslīga purvu atjaunošna, 
pārmērīga zaļā kursa īstenošana - 
nav balanca 

Cilvēka attieksme - piesārņošanas 
mānija, dažu "zaļo" projektu 

īstenošana, kuru pamatā ir 
iedzīvošanās kāre. Lielo putnu novērošana, izsekošana 

Ķemeru parka 300ha meža 
iznīcināšana 

Kāpu zonas izpārdošana būdiņu vai 
privātmāju celtniecībai Uzmanības pievēršana pļavām 

Kāpu zonu apbūvēšana, atļauja 
izbraukāt ar mašīnām 

Pārmērīgi ierobežojumi. 
Aizsargājamu teritoriju neprātīga 
palielināšana. Nav nekas īpaši izceļams. 

Visu laiku palielinās  
ierobežojumi. 

Atkritumi 

Procesa virzība saistībā ar taras 
pieņemšanas pieejamību Grūti pateikt 

Atkritumu izmētāšana. 
Uzlabota atkritumu šķirošanas 
sistēma 

Joprojām tiek audzēti un mocīti 
kažokzvēri 

Mizgraužu izplatība dabas 
aizsardzības platībās Nav viedokļa 

Mazo ērgļu projekts un līdzīgi 
pasākumi, kas balstās uz ES 
naudas apguvi, bez jebkādas 
intereses par ierobežojumu 
ietekmi uz meža īpašniekiem. 

Piemēslojums, atkritumi. Cilvēki ar 
savu rīcību to ietekmē. 

Neesmu dzirdējis par nevienu 
nozīmīgu panākumu dabas 
aizsardzībā pēdējo gadu laikā. 

Ķemeru Nacionālā parka Zaļā 
purva atmežošana 300 hektāru 
platībā. 

Koku izciršana un piesārņojums Nevaru atbildēt Nevaru atbildet 

To ka tiek atļautas mežos kailcirtes. 
Ir tik daudz veidu ka rūpēties, lai 
saglabātu , atjaunotu un sakoptu 
mežus. Ar kailcirtēm visvairāk 
grēko tieši LVM pārdodot cirsmas, 
kas pēc tam tiek izgrieztas 
nenormālos apjomos. Tie ir pat 
salīdzinoši  jauni meži. 

Cīņa par dabiskajām pļavām, to 
saglabāšanu.  Lai gan arī tur būtu 
vajadzīgs lielāks atbalsts no valsts. Ir 
vēlme to darīt, bet tehniski ir 
sarežģiti. Bieži nopļauto sienu nav 
kur likt, jo apkārtnē nevienam 
nevajag. Daudzas pļavas izposta 
meža cūkas.  

Medību ierobežojumi. Meža 
cūkas graudaudzētājiem noēd 
veselus laukus. Zemnieki ir 

bezspēcīgi ar to cīnīties. 
Dabas skaitītāji nekomunicē ar 
zemes īpašnieku Pārspīlēta darbība no DAP. 

Pārspīlēta dabas skaitītāju, 
ornitologu darbība, 

Cilvēku nevīžīgā attieksme izmetot 
atkritumus mežos , parkos. 

Beidzot atļauts zāgēt baltalkšņu 
audzes gar upēm , to aizsargjoslā, jo 
iepriekš visi liegumi neveikt kailcirtes 
ir veicinājuši upju pielūžņošanu ar 
kritalām un līdz ar to arī dažādiem 
citiem mikroorganismiem , kas 

degradē dabisko  upju vidi un to 
krastus. 

Fanātiska biotopu veidošana pat 
neiedziļinoties vai tas ir sauss 
nogabals vai mitrs , pavirša 
attieksme no dabas ekspertiem 

konkrēta meža nogabala robežu 
precizēšanas ziņā. 

Mazo HES esamīa uz daudzām 
Latvijas upēm nav komentāru nav komentāru 

Globālā sasilšana Biotopi Nav komentāra 
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Pārāk intensīva mežizstrāde un 
industriālā lauksaimniecība 

Tas, ka tika panākts, ka netiek 
samazināts koku ciršanai 
nepieciešamais caurmērs. 

Konkrētu kļūdu grūti nosaukt, ik 
pa laikam ir kādas nelielas 
neizdošanās. (piem., pieļauts, ka 
nocērt ES nozīmes ĪA biotopus, 
uzarti bioloģiski vērtīgi zālāji, 
u.tml.) 

Klimata pārmaiņas biotopu inventirizācija 

Jābūt vienotai nostājai dabas 
aizsardzības jautājumos. 

Viss ir labi Viss ir pārāk "zaļš""  pārāk daudz visādu liegumu  

Cilvēks ir dabas daļa nevis otrādi. 
Tādēļ uzskatu, ka apzināti cilvēks 
pats sev rokā necirtīs un ja cirtīs, 
tad zināšanu trūkuma dēļ. 

Izveidoti informatīvie izdales 
materiāli, bet kvalitatīvāki būtu, ja 
tos veidotu sadarbībā ar nozarēm. 
Absurds ir tas, ka mūs aicina kaķus 
turēt iekštelpās, ja arī apzinamies, ka 
tas ir pieradināts savvaļas dzīvnieks. 

Pārāk liela uzstājība uz savām 
interesēm. Nekoptā mazdārziņā 
kultūraugi aiziet bojā, līdzīgi tas ir 
arī dabā. Par dabu jārūpējās.  

Cilvēki, kas dabā izmet sadzīves 
atkritumus. 

Dabas parku sakārtošana, rekreācijas 
objektu sakārtošana. 

Pārāk maza sadarbošanās ar 
citām organizācijām, 
privātpersonām, kuru īpašumā ir 
apsaimniekojams īpašums ar 
dabas vērtībām. Mežu īpašnieki 
saņem smieklīgas kompensācijas, 
ja viņu īpašumā aizliegta 

saimnieciskā darbība. 
Nepareiza dabas aizsardzība, 
mikroliegumus veido atsevišķām 
sugām, bet netiek situācija vērtēta 
kopskatā, pilnīgs saimnieciskās 
darbības aizliegums degradē 
sākotnējam mērķim veidoto 
aizsardzību. Pietrūkst dinamiskuma 
aizsardzības izmaiņām 

Atļauta baltalkšņu ciršana upju 
aizsargjoslā, kas būtiski uzlabo upju 
ekosistēmu, mazina pielūžņojumu un 
ļauj saulei piekļūt ūdenim veicinot 
zivju ikru apsauļošanu bez kuras tie 
neattīstās 

Nepieredzējušu neprofesionāļu 
piesaiste DAP biotopu kartēšanā, 
sugu atradnes ne vienmēr ir 
biotopi, nav situācijas kopskata, 
bet skats uz atsevišķām sugām. 
Sargājot vienu sugu aizmirstam 
par pārējām ieskaitot cilvēkus.  

Upju sliktais stāvoklis. Kritalu 
aizsērējumi. 

Tiešsaistes kameras pie putnu 
ligzdām. 

Aizliegums veikt kopšanas cirtes 
medņu mikroliegumos dzīvotnes 
apstākļu uzlabošanai. 

Izmestie atkritumi mežā, minimālās 
iespējas tos šķirot,  nav tāda 

Samudžinātās dabas aizsardzības 
prasības un aizliegumi 
normatīvajā vidē. Parastam 
cilvēkam grūti saprotami. Nav 
saprotams, kur var celt teltis, kur 

nevar utt. Dabas aizsardzības 
pasākumi notiek kampaņveidīgi - 
no projekta uz projektu.  

Pseido ekspertu viedoklis  Dabas skaitīšana no DAP puses 

Biotopu un dzivotņu ne 
apsaimniekošana un atbilstības 
ne izvērtēšana  

Cilveku attieksme Gudrona dīķa sonācija 

Dabisko meža biotopu izvēle un 
neaizskaramība 
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Bioloģiski vērtīgo zālāju 
nepietiekoša apsaimniekošana, kas 
ietekmē ar to saglabāšanu saistītās 
sugas. Varžu populācijas 
samazināšanās. Glifosātu lietošana 
lauksaimniecībā, uzskatu, ka rapsis 
Latvijai kā lauksaimniecības kultūra 
jāizvērtē. 

Vides un dabas aizsardzības prasību 
integrēšana meža apsaimniekošanā. 

Zemju īpašnieku un "dabas 
draugu" plūkšanās par dabas 
aizsardzības jautājumiem Latvijā. 
Vadošajām ministrijām un 
iestādēm būtu jāpalielina sava 
loma kompromisa rašanā, nevis 
pasīvi jāvēro. 

Meža biotopu ieviesšava un to 
neapsaimniekošana. Vis pakļauts 
nebūtībā. 

Panākumus nesaskatu, tikai cilvēka 
rīcības ierobežošana. 

Kļūda ir neapsainiekot visus 
dabas pieejamos resursus. 

Viltus ziņas un puspatiesības Nav. 

Jaunu liegumu uzlikšana, 
nepārvērtējot vecos. 

Atkritumi un mazie HESi Nemācēšu nosaukt Nemācēšu nosaukt 
. . . 

Aizaugušās upes  Nav  

Neviena iesastošās puses 
piekāpšanās  

cilvēku bezatbildība, nolaidiba pret 

dabu. ķimikālijas, atkritumi, 
bīstamo atkritumu nepareiza 
utilizācija mežu ieaudzēšana dabas skaitīšana 

. biotopu apsekošana 

Komunikācija saistībā ar biotopu 
skaitīšanu 

mežu izciršana, gadalaiku 
neparedzamība, lielo plēsēju un 
zālēdāju savairošanās, bebru 
darbība - 

daudz mazo mikroliegumu 

parādīšanās bez zemes īpašnieku 
ziņas, kā arī nepietiekamu 
kompensāciju apmērs, neskaidra 
nākotne mikroliegumiem, nespēja 
novērtēt mazo HES ekonomiskos 
ieguvumus salīdzinājumā ar upes 
ekosistēmu izmaiņām 

Klimata pārmaiņas "Dabas skaitīšana" "Dabas skaitīšana" 

Pseido zaļo labi subsidētās 
diversijas mežkopības likvidēšanā 
un Latvijas mežsaimniecības 
iznīcināšanā. 

Jau cerīgāka saimnieciskā darbība 
CO2 absorbēšanā, bet covid-19 

projekts to diemžēl apturēja.  

Mums nav tādu materiālo līdzekļu 
kā ANO ,lai pretotos 
mežsaimniecības pilnīgai 
likvidācijai Latvijā, te ož pēc 
konsolidācijas un revolūcijas. 
Katrā ziņā veselā saprāta cilvēki 
tiek šķelti ,nevis apvienoti nu jau 
pilsoniskā cīņā par Latvijas 
pastāvēšanu.  

Šobrīd nesatrauc Grūti ir kādu īpaši izcelt Nav tādu, pēc manām domām 

atkritumi --- --- 

Medījamos putnus un dzīvniekus 
izslēdz no medijamo saraksta un 
tādējādi mēs zaudējam tradīcijas. 

Biotopu kartēšana, varam nojaust cik 
bagāti bijām, jo privātīpašnieki visu 
nocērt cik var jo bail ka uzliks 
liegumu. 

Medījamos putnus un dzīvniekus 
izslēdz no medijamo saraksta un 
tādējādi mēs zaudējam tradīcijas. 
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Satrauc atkritumu izmešana un 
nonākšana dabā, kā arī pārāk lielais 
vispārīgais atkritumu daudzums. 

Iespēja ar tiešsaistes kameru 
palīdzību uzzināt ko vairāk par 
apdraudēto un reto putnu dzīvi. 

Ārkārtīgi novilcinātā depozītu 
sistēmas ieviešana. Pārāk mazs 
valsts atbalsts, lai 

mājsaimniecības pārietu uz 
alternatīvo enerģiju. 

Plastmasas nonākšana dabā; 
invazīvo sugu ieviešanās. Cilēka 
"daba" kā tāda. Mežu ilgtspējīga apsaimniekošana. 

Mežizstrāde - kā atjaunojamo 
resursu ieguve - tiek nomelnota, 

novēršot uzmanību no citām - 
neērtākām - problēmām. 

Ūdeņu piesārņošana Nezinu Nezinu 

Atkritumi, kuri tiek izvesti dabā. . . 

Visvairāk mani satrauc 
piesārņojums, kas nonāk dabā 
cilvēku darbības rezultātā. Grūti pateikt. Grūti pateikt. 
resursu pārmērīga izmantošana, 
nepareiza biotopu 

apsaimniekošana, augsnes 
noplicināšana, ūdens kvalitātes 
pasliktināšanās, ekstremāli 
laikapstākļi dabas skaitīšanas projekts - 

Atkritumu daudzums, to ietekmē 
cilvēku vienaldzība. 

Āfrikas cūku mēra izplatības 
samazināšanās. Ugunsgrēks Stiklu kūdras purvā. 

biodaudzveidības samazināšanas, 
piesārņojums ar pestīcīdiem 

industriālās lauksaimniecības 
ietekmē nevaru atbildēt  medību iespēju paplašināšana  
iedzīvotāji un viņu attieksme Pavasara talkas nezinu 

Cilvēku attieksme pret dabu, gružu 
izvešana mežā. 

Liegumu noņemšana, kur tas nav 
nepieciešams. 

Cenšanās aizliegt izmantot 

Latvijas zaļo zeltu! 

Patvaļa kas notiek dabā-postīšana, 
izzāģēšana lielos apmēros, mežu 
piemēslošana. Ir jāmaina cilvēku 
domāšana. 

Man liels prieks, ka ļoti aktīvi tiek 
reķistrēti dižkoki, kas ļauj viņus 
stingrāk nosargāt no iznīcināšanas. 
Vēl ļoti apsveicami, ka jau 
bērnudārzos programma paredz 
bērniem mācīt saudzēt dabu, 
nemēslot, šķirot. Tikai tā varam cerēt 
uz brīnišķīgu nākotnē. 

Pašvaldību noteikumi, kuros ir 
pienākums pļaut ik nedēļu 
mauriņu, grāvmalas, dīķmalas. 
Esmu pierīgā, man ir 
lauksaimniecības zeme, kurā ir 
milzīga floras un faunas 
daudzveidība, dēļ tā, ka es pļauju 
tikai 1x gadā un neievēroju 15 cm 
likumu mani sodīja. 

Miglošana uz laukiem Ugunsdrošība vasaras periodā Meža ugunsgrēki 
Mežu izciršana, dabisko pļavu 
samazināšanās, ūdeņu kvalitāte, 
pārāk liela atpūtas un tūrisma 
infrastruktūras pārāk daudz Dabas skaitīšana 

Atļaujas cirst jaunākus kokus, 
nesistemātisks monitorings 

Piesārņojums 

Plastmasas izmantošanas 
ierobežošana 

Uzliekot dažādus stungrus 
ierobežojumus saimnieciskajai 
darbībai, kas rezultējas ar to, ka 
fiziskas personas sāk slēpt 
(iespējams, pat likvidēt) dažādu 
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sugu, piemēram, putnu ligzdu vai 
augu atradnes.  

Manuprāt dabas aizsardzības 
pasākumi ir vidi degradējoši, jo 
lielāka daļa sugas ir savu dzīvotni 
izveidojušas esošo saimniecisko 
darbību rezultātā. Ieviešot 
aizliegumus, redzu, ka vide īstenībā 
degradējas un aizsargājamās sugas 
pazūd! 

Sadarbība un izpratne ar 
saimniecisko darbību, tas gan ir 
retums salīdzinoši, esošie aizliegumi 
un zaļais populisms, tikai degradē, ja 
tā turpināsim, tad ļoti daudz 
zaudēsim  

biotopu kartēšana un ar tiem 
saistīto aizliegumu ieviešana un 
kompenācijas nemaksāšana 

Pārmērīgie aizsardzības pasākumi, 

vides aizsardzības jautājumos un 
niecīgās kompensācijas zemju 
īpašniekiem, ja tiek izvedots 
saimnieciskās darbības 
aprobežojums.  Gudrona dīķa rekultivizācija.  

Biotopu kartēšana. Tur kļūdas ir 
ļoti daudz un tās principā ir 
neatgriezeniskas. "Ekspertu" 

kvalifikācija un darba stils. 
Satrauc ierobežojumi īpašniekam 
rīkoties ar savu zemi pēc savas 
izvēles 

Nozāģēt mežu dabas parkā, lai 
varētu izveidot purvu (neloģiska 
meža sabojāšana) 

Nozāģēt mežu dabas parkā, lai 
varētu izveidot purvu 

, , , 

Intensīvā lauksaimniecība, lauku 
ķimizācija. 

Esam apzinājuši jaunas, līdz šim 
Latvijā nezināmas, augu, ķērpju un 
sēņu sugas. 

Jārespektē pašu zinātnieki, ES 
vairāk jāstāsta un jāpierāda savas 
atziņas. 

Atkritumi mežos, pie upēm un 
ezeriem. Vēl jo projām nav ieviesta 
pudeļu depozīta sistēma. 

Atkritumu šķirošana kustība ar katru 
gadu paliek aktīvāka. 

Mazo ērgļu mikroliegumu 
veidošanas "kampaņa". 

Pārāk lielais nevajadzīgo ML un 
jaunizveidoto biotopu skaits (no 

dabas skaitīšanas), kur tie izveidoti 
nevietā.    Nav! 

Dabas skaitīšana lielākā kļūda, jo 
to veica liela daļa neprofesionāļi, 
tā rezultātā šobrīd augstvērtīgas 
audzes ir "biotopi". 

Pārāk lielā vēlme visu pārspīlēti 
sargāt un veidot liegumus Nezinu tādu 

Koncentrēšanās uz vienu virzienu. 
Atstājot pārējo novārtā.  

Invazīvo sugu izplatīšanās un 
ierobežota to apkarošana 

Dabas vērtību apzināšana un 
aizsardzība (bet būtiski ir nepārspīlēt 
un izglītot sabiedrību, ka arī 
aizsargājamiem dabas apvidiem ir 
nepieciešama sava veida kopšana) Birokrātisms 

cūmeni nezinu nezinu 

Cilvēku attieksme, piesarņošana ar 
minerālmēsliem, pesticīdiem, 
atkritumi. Ūdeņu aizsardzības pasākumi 

Pārspīlēta aizsargājamo teritoriju 
veidošana. Nav iespējas atcelt 
mikroliegumus kuriem vairs nav 

praktiskas nozīmes, piem. putnu 
liegumus. 
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Klimata pārmaiņu ietekme, 
lauksaimniecībā izmantojamo vielu 
nonākšana upēs un Baltijas jūrā. 

Kontrolēta atkritumu 
apsaimniekošana rūpniecības 
nozarē. 

Pārlieku liela mežsaimnieciskās 
darbības ierobežošana. 

Plēsīgo dzīvnieku, kā vilki un lāči 
savairošanās. 

Par kaut ko nozīmīgu nav 
informācijas.  

Mežu dedzināšana lielās platībās 
pētnieciskos nolūkos un lielu 
meža platību izciršana, it kā, lai 
atjaunotu purvus. 

Vides piesārņojums . To ietekmē 
daļas sabiedrības bezatbildība un 
nepareiza valsts politika atkritumu 

savākšanas un pārstrādes 
jautājumos 

Vairāk uzmanības tiek pievēsrsts 
sabiedrības informēšanai, 
izglītošanai DA jautājumos 

Trūkst vienotas izpratnes par 
vispārīgiem DA jautājumiem. 
Dažādu nozaru  speciālisti un 
dažkārt nekompetenti cilvēki 
nereti dezinformē sabiedrību, 
sniedz maldinošu priekšstatu, 
piemēram, par mežu stāvokli 
Latvijā. 

privātais nozāģē priežu, egļu mežu 
un visu pamet pašplūsmā. finālā 
aug kroplas zvēru apgrauztas 
apses.  tuvākā apkārtnē zināmi 
daudi tādi gadījumi mežos, kas 
nozāģēti pirms gadiem 20-25. arī 
tagad tas pats. ne tikizteikti, bet ir. 

mežsaimnieciskās darbības 

ierbežojumi putnu ligzdošanas laikā. 
bet ne viemēr samērīgi un loģiski ar 
to kas notiek dabā. 

neļaut līdz 1. jūlijam zemniekiem 
pļaut pļavas, kurās atrastas 
naktsvijoles un tamlīdzīgi 
aizsargājami augi.  konkrēti šogad 
zemnieki tajās platībās novāc 
nekvalitatīvu barību, jo zāle 
pāraugusi. beigās pusi vismaz  
zemēizmetīs. 

Cilvēku stulbums.  Neaizliegt lietoto auto importu.  

Vises sOS ieviešana. RVP 
inspektoriem ir nozagts laiks tiešo 
pienākumu pildīšanai.  

Jaunu sugu parādīšanäs, atkritumi, 

mežu izzāģēšana, latvāņi u.c. 
Talkas, dabas takas, izglītības 
programmas... Grūti pateikt 

Augošā meža izciršana Nav tāda Viss 

Tas, ka palielinās vēju ietekme uz 
Latvijas mežiem.  

Neuzskatu, ka ir kāds nozīmīgāks par 
citu.  

Mazā ērgļa mikroliegumu izveide 
projekta ietvaros. Jo bez meža 
īpašnieku piedalīšanās, viņiem 
tika atņemts saimnieciskais mežs. 
Uzskatu, ka tas ir ļoti nepareizi, 
skatoties uz Skandināvijas 
pieredzi, kur tas ir arī meža 
īpašnieka lēmums. 

Pretēju viedokļu paudēju nespēja 
cieņpilni sarunāties savā starpā. 

Ja par tādu varētu uzskatīt, atsevišķu 
ietekmīgu personību spēju pārkāpt 
savam nihilismam un augstpārtībai. 

Kaismīga ienaidnieku meklēšana 
no abu nometņu pārstāvju puses. 

Atkritumi. Atkritumu šķirošana. Cilvēku  neapdomība. 
Pārāk uzspiesta zaļā domāšana, kas 
brīžiem ir pretrunā ar veselo 
saprātu. 

Tas, ka tiks ieviesta iepakojuma 

depozīta sistēma.  Nezinu 

Apkārtējās vides piesārņojums, 
klimata izmaiņas. Ietekmē CO2, 
atritumu apsaimniekošana, 
izejvielu otrreizēja pārstrāde 

Izveidotā vides aizsardzības 
likumdošanas, t.sk. nodokļu 
likumdošana. Īpaši aizsargājamo 
putnu sugu ligzdošanas monitorings. 

Saldūdeņu kvalitātes 
pazemināšanās 
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Latvijas dabas tūrismam kļūstot 
arvien populārākam cilvēku masas 
aiz sevis atstāj pietiekoši daudz 
atkritumus. Dabas takas, upju un 

ezeru krastos. - 

Vēlme samazināt ''Lielo plēsēju'' 
medījamo indivīdu skaitu vai 
aizliegt vispār. Manuprāt Aļņu 
medījamo indivīdu skaits ir 
pārvērtēts. 

Atkritumi, kas nonāk dabā, mežā, 
ūdens piesārņojums 

Putnu monitorings tiešsaistē, 
iekļaujot sabiedrību 

Meža īpašnieku darbības 
ierobežošana bez atbilstošām 
kompensācijām 

Vides piesārņojums, ietelmē cilvēks 

Tiek aktualizētas problēmas, bet 
gribētos redzēt arī rezultātu 
dažadām akcijām 

Dažādas neskaidrības kā tiek 
veikta dabas aizsardzība. 
Piemēram mežizstrāde 
nacionālajos parka teritorijās.  

Pieaugošā pesticīdu izmantošana 
un valsts iestāžu demagoģija, ka tas 
ir tikai normāli! "Dabas skaitīšana" 

VARAM attieksme pret dabas 

saglabāšanu un piekāpšanās 
citām ministrijām, kas 
izsaimnieko Latvijas dabas 

bagātības! 
Dabas liegumu teritoriju 

palielināšana, pamatojoties uz 
neadekvātiem pamatojumiem. Nav tāda 

Dabas liegumu teritoriju 

palielināšana 

Nesakārtotā atkritumu saimniecība 
- daudz kas tīši vai netīši nonāk 
dabā, piesārņo  Gudrona dīķu sanācija 

Nesakārtotā un haotiskā dabas 
skaitīšana un ar to saistītās sekas 

Dabā viss ir kārtībā, problēmas ir 
VARAM, t.sk. DAP nespējā saprast, 
ka saimnieciskajai darbībai un vides 
aizsardzībai jābūt balansā. 

Dabas kartēšana ir lieliska ideja, taču 
liels darbs vēl priekšā. Jānosaka 
robeža dabas aizsardzības teritoriju 
apjomam valstī. 

Sabiedrības zaļmaldināšna no 
valsts puses. Dabas aizsardzība ir 
nepieciešama, taču jāsaprot, ka 
saimnieciskajai darbībai ir arī 
pozitīva ietekme uz vidi un tās 
daudzveidību. Šis ir virziens kurā 
jāfokusē VARAM un DAP 
sabiedrības izglītošanas 
kampaņas. 

Satrauc sabiedrības nekompetence 
un dezinformācija dabas 
aizsardzības jautājumos. 

Rekreācijas iespējas īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās.  

 Mežaimnieciskās darbības 
liegumi. Kļūda ir pušu 
nevēlēšanās sadarboties un rast 
kompromisu, lai visiem šajā 
situācijā būtu labi, jo ilgstpējīga 
meža apsaimniekošana var būt 
tikai mijiedarbojoties videi, 

ekonomikai un sabiedrības 
interesēm.  

Latvāņi. Atkritumi mežā.  Nevaru neko konkrētu izcelt... 
Jelgavā dižkoku nocirta (nevienu 
citu uz sitiena atcerēties nevaru). 

Mani satrauc vislatvijas biotopu 

kartēšana, kas būtiski samazina 
saimniekošanas iespējas mežā. Biotopu kartēšana 

 Mikroliegumu izveide bez zemes 

īpašnieka atļaujas. 
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Atkritumi. To ietekmē šīs 
problēmas nerisināšana (vietēja, 
nesubsidēta pārstrāde), lēna 
risināšana (iepakojuma depozīta 
sistēma) vai risināšana ar aplamām 
metodēm (talkas) 

Taras depozīta sistēmas ieviešanas 
uzsākšana 

Nevalstisko vides organizāciju 
piekoptā sabiedrību šķeļošā 
politika pretnostatot ražošanu un 
sabierības intereses un 
proponējot totālu, visu 
aizliedzošu dabas aizsardzības 
režīmu 

liels daudzums atkritumu, ko rada 

bezatbildīgi cilvēki nemācēšu pateikt nav komentāru 

Klimata izmaiņu ietekme uz 
putniem Gudrona dīķu sanācijas darbi Stiklu purvu degšana 

Ši ir tīra spekulācija, neesmu vēl to 
pētījis, taču jautājums lika 
aizdomāties par dzirdēto, ka 
Ziemeļvalstu aktīvu dalību mūsu 
mežu izpirkšanā kā arī tas, ka daudz 
mūsu mežu tiek eksportēti tālākai 
produkcijai, ko pēctam pērkam no 
citiem. 

Lielā talka, tā normalizē tīrību un 
kārtību un to, ka ejot mežā var 
savākt atkritumus un no tā nav 
jākaunas, jo visi to dara. Nav viedokļa 

Atkritumu izmešana dabā Tādu nav Nespēja ieviest taras depozītu 

Temperatūras izmaiņas, invazīvās 

sugas, piesārņojums, HES 

Nevaru iedomāties runā tikai par to 
ko vajadzētu darīt, bet neviens tā arī 
necenšas iesākt HES, piesārņojuma kontrolēšana. 

Globālā sasilšana, piesārņojums, 
dzīvnieku industriāla audzēšana 
unar to saistītā ietekme uz dabu 
kopumā, Zemi. 

Dabas daudzveidības saglabāšana, 
sugu aizsargāšana, biotopu 
saglabāšana, atjaunošana 

Neteiktu neizdošanās, bet ļoti 
daudz kur augt. Vairāk jārunā par 
to, sabiedrības uzmanība 
jāpievērš un jāveido visu sociālo 
slāņu izpratne. Ļoti daudzus šī 
informācija neaizsniedz. 

"Zaļo ekstrēmistu" aktivitātes. Tas 
degradē dabas aizsardzību kā tādu. Depozīta sistēmas "iekustēšanās". 

Kompensācijas mehānisms par 
dabas aizsardzības 
aprobežojumiem. 

Mežu izciršana, intensīvā 
lauksaimniecība, atkritumu 
apsaimniekošana 

Dabisko, bioloģiski vērtīgo zālāju 
apzināšana 

Atkritumu apsaimniekošana. 
Mums joprojām nav depozītu 
sistēmas plastmasas pudelēm 

Atkritumi dabā, ūdeņu 
piesārņojums Nav viedokļa Nav viedokļa  
. . . 

Pārspīlētie aprobežojumi, kas 
balstīti uz emocijām, nevis 
zinātniskiem pētījumiem un 
argumentētiem faktiem 

Tādā formā kā Latvijā tiek realizēta 
dabas aizsardzība, panākumu nav. 
Tas ir ļoti šaurs skatījums ar mērķi 
pēc iespējas vairāk aprobežot un 
aizliegt. Nav izpratnes par 

bioloģiskās daudzveidības līmeņiem 
un nav redzējuma par ainavu līmeni. 

Dubultā morāle attiecībā uz 
Piejūras mežu apsaimniekošanu 
atkarība no ES naudas 
pieejamības. Apsaimniekojot 

Piejūras dabas parku tiek veidoti 
atvērumi priežu audzēs, tiek 
veikta arī kopšana. Citās 
teritorijās pret to tiek protestēts. 

Nesatrauc nekas Pāreja uz videi draudzīgākiem am Atkritumu apsaimniekošana valstī 
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Mani visvapoķllirāk satrauc zemes 
izmantošanas un apsaimniekošanas 
veids, kura procesā netiek 
respektēta daba, kā rezultātā 
Latvijas ainava tiek mainīta un 
sabojāta, atstājot mantojumā 
jaunajām paaudzēm nopietnas 
klimata problēmas. 

Nav informācijas, jo šie sasniegumi 

netiek publicēti pietiekoši plašai 
sabiedrībai. 

Netiek veikti ietekmi uz vidi 

novērojumi realizējot un 
apstiprinot jaunus būvniecības 
projektus. Trūks inspektori, kas 
apsekotu Latvijas teritoriju un 

kontrolētu lielos lauksaimniekus. 
Nepieciešamas lielākas sodu 
sankcijas.  

. . . 

Lielais neapsaimniekoto mežu un 
pļavu īpatsvars, kas dēļ pašreizējās 
zaļās politikas palielinās, jo šādās 
platībās ne vienmier ir sastopama 
lielā bioloģiskā daudzveidība. Biatopu kartēšana 

Medību apspiešana un limitu 
samazināšana, jo pareiza medību 
saimniecības apsaimniekošana 
pozitīvi ietekmē populāciju 
stāvokli un saglabā līdzsvaru starp 
sugām. 

Latvijas daba burtiski tiek pārdota, 
tā vietā lai to saglabātu, mācītos kā 
harmoniski ar to sadzīvot, 
neiznīcinot dažādas sugas.Visvairāk 
daba cieš no agrikultūras, kas tālāk 
atspēlē uz ūdens sistēmu. Arī mežu 
izciršana kvantitātē nav pozitīvas 
pārmaiņas. 

Godīgi, neesmu dzirdējusi par 
aizsardzības pasākumiem, jo visu ko 
var redzēt pa TV un dzirdēt radio, ir 
tas ka kāds grib nopirkt mežu un 
pārvērst naudā. Ja notiek 
aizsardzības pasākumi, tie ir 
jādokumentē video un jāpublicē 
publiskajos medijos. 

Koncentrēšanās uz naudu. 
Nevajadzētu pārdot zemi 
ārzemniekiem priekš 
lauksaimniecības un dot iespēju 
jaunieśiem saimniekot, jo viņi ir 
daudz izglītotāki un ieinteresētāki 
pamēģināt jaunas metodes, lai 
veidotu ilgtspējīgu vidi sev apkārt. 

Nepārtrauktā "angāru, daudzstāvu 
dzīvojamo kārbiņu" būvniecība 

Lielās sabiedrības talkas, apdzīvotās 
palienu pļavas ar savvaļas zirgiem, 
govīm... 

Kāpu apbūve Jūrmalā, Kurzemes 
pludmalēs 

Piesārnojums, atkritumi Nezinu Nezinu 

Latvijas galvenais resurss ir zeme. 

Cilvēcei ir 7 gadi lai apturētu 
neatgriezenisku Zemes sasilšanu. 
Lai alikttu atpakaļ zemē palaisto 
ogļskābo gāzi ir laiks krasi mainīt 
attiecības ar dabu. Nedrīkst art 
zemi, ir  jāatjauno zeme.  

Ir panākta cilvēku uzmanība, veidota 

esošās dabas apzināšana un un 
fokuss dabas daudzveidībai. Ir 
atbalsti, projekti un patiešām labas 
idejas purvu biotopu aizsargāšanai 
un palieņu pļavu  atjaunošana. 

 Dabas ainavas atjaunošanas 
pasākumu trūkums. Atbalsts 
meleirācijas sistēmu likvidēšanai. 
Permakultūras metožu 
apzināšanas trūkums, holistiska 
modelļa izveide un sabiedrības 
iepazīstināšana. Pietrūkst projekti 
skolās. 

Mežizstrādes apjomi un 
industriālās lauksaimniecības lobijs Dabas skaitīšana 

Kompensāciju mehānisms zemju 
īpašniekiem ĪADT. 

Atkritumu apsaimniekošana. Fosilo 
energoresursu izmantošana. 

Vienreizejo iepakojumu un trauku 

aizliegums. 

Nejēdzīgie aprobežojumi, liegumi, 
kas neveicina sabiedrības izpratni 
par to kas ir dabas aizsardzība un 
prioritātes. 

Intensīvā lauksaimniecība, 
ražošanā izmantojamie augu 
aizsardzības līdzekļi, kas apdraud 
un maina faunu un floru 

Atkritumu šķirošana un idejas 
bezatkritumu dzīves veidam. Taču 
tas, šķiet, nav izdevīgi lielajiem 
tirgotājiem, jo preču pārdošana 
pircēja paša traukos ir gandrīz 
neiespējama arī 'Covid dēļ 

kategorisms un piespiešana, 
piemēram, dažādu līdzekļu 
aizliegšana/ atļaušana un 
neadekvāts atbalsts intensīvajai 
ražošanai 
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Intensīvā mežizstrāde un intensīvā 
lauksaimniecība, to abu ekspansija, 
kas notiek arī uz dabisko biotopu 
un sugu rēķina 

Īstenoti vairāki lieli projekti purvu un 
slapjo mežu atjaunošanai, 
piemēram, Ķemeros, Augstrozē. 
Interesantas zālāju atjaunošanas 
aktivitātes. 

VARAM bez mugurkaula, no tās 
puses trūkst aizstāvības Latvijas 
dabai, tikai formāla pieeja 

Bioloģiskās daudzveidības mainība. 
To ietekmē klimata pārmaiņas 

Atteikšanās no prasības pēc vēlās 
pļaušanas bioloģiski vērtīgos zālājos Neskaitāmo mikroliegumu izveide 

Atmežošanu, lai uzceltu mājās vai 
lielveikalus Dabas vērtību kartēšana 

Iejaukšanās mikroliegumos, 
gadījumos kad cilvēks uzskata, ka 
notiek kaut kas slikts. Piem., 

Ugunsgrēki, kukaiņu invāzijas, 
u.t.t 

Aizvien vairāk parādās intensīvi 
apstrādātas , t.sk, miglotas 
lauksaimniecības platības, kā arī 
tas, kāda platuma aizsargjosla 
šādos laukos ir atstāta ap 
dižkokiem un lielajiem kokiem- 

daudzviet noarts un iesēts līdz ar 
stumbru. Dabas skatīšana 

Nesakārtotā likumdošana. Kā 
viens no rezultātiem- lielie koki 

laukos bez to aizsragjoslām. 
Pesticīdu izmantošana Notekūdeņu attīrīšana Kailcirtes 

Pļavu pārvēršana par aramzemi. Bioloģiski vērtīgo zālāju saglabāšana. 

Nopļauto zālāju savākšanas 
nepieciešamība, smalcināšanas 
aizliegša, jo tādā veidā daudzi 
saimnieki savus laukus iznomāja 
un tie pārvērtās no pļavas par 
aramzemi. 

1.)Ģenētiski modificētu kultūru 
izmantošana lauksaimniecībā un to 
lietošana, Ietekmē koncernu 
reklāma; 2)mediju telpa atspoguļo 
tendenciozi 3)interešu grupu 
šķelšanās, kur būtisks iemesls zaļo 
NVO nevēlēšanās diskutēt un 
kopīgi rast risinājumus.  

Ikgadējais visas Latvijas mēroga 
meža stādīšanas pasākums -  Meža 
dienas (sabiedrības iesaiste un 
dialogs ar sabiedrību par dabas 
vērtībām) 

nespēja diskutēt par grūtajām 
tēmām, sabiedrības 
polarizēšanās, ko veicina mediju 
telpa (dezinformācija un 
puspatiesības); Klimata politikā 
(emisiju samazināšana) netiek 
finansēti (vispār vai pietiekošā 
apmērā) emisiju samazināšanas 
pasākumi 

Zināšanu trūkums par ilgtspēju, 
ekonomiskais spiediens uz dabu kā 
resursu, sociālā vēlme no dabas kā 
lielveikala ņemt vairumā; cilvēku 
brutālā sūdotspēja  Dabas skaitīšana, Pļavas Uztvere, ka daba ir cērtams mežs 

 Cilvēku radīto atkritumu brīva 
atstāšana dabā. Neizgītotība, 
patērinņsabiedrība kas domā ka 
kādam tas jādara viņu vietā. 

Nepārtraukta sabiedrības izglītošana 
dabas aizsardzībā. 

Citu viedokļu neuzklausīšana un 
saimnieciskās darbības 
ierobežošana bez izvērtējuma. 
Iespējamo dabai draudzīgo 
risinājumu atrašana un tieši 
cilvēkam ilgspējīgas eksistences 
nodrošināšanai. 
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Dabā pamatā viss ir OK!!! Visu 
dabu ietekmē cilvēks, arī neko 
nedarot. Ir ļoti daudz lietas, kuras ir 
tieši darbības rezultātā izvedojušās 
un tiek  saglabātas, bet izveidojot 
mikroliegumus, aizliegumus tās tiek 
zaudētas! Pēc tam ar Eiropas 
naudu atjauno.. 

"Dabas skaitīšana". Bet šis pasākums 
nenotika tā kā tika solīts - apsekos, 

izvērtēs, pieņems lēmumus. Arī 
"skaitītāju" vidējā kvalifikācija bija 
ļoti zema!! 

Nespēja sarunāties interešu 
grupām. DAP darbība 
pārvērtusies par biznesu - 
"eiropas naudas" apguvi. 

Dabas daudzveidība un 
segrementācija  

Biotopu kartēšana, jo tiek uzskaitīti 
visi Latvijā esošie ES biotopi.  

Biotopu kartēšana, jo nav zināms, 
kā tiks izmantoti iegūtie dati, 
piemēram, ja tiek atklāts zemas 
kvalitātes biotops, vai ir 
nepieciešamība tādu aizsargāt, ja 
netālu atrodas līdzīgs, labas 
kvalitātes, biotops.  

klimata izmainas nevaru izveleties 

mežu izsrtāde pavasara-vsaras 

peroidā 

Cilvēku skaits. Cilvēki. Nav neviena nozīmīga pasākuma 

Daudzie mikroliegumu, bez 

pietiekam sakaidrojuma par to 

lietderību un kompensācījām 

- - - 

globālās sasilšanas ietekme uz 
apkārtējo vidi, kā arī arvien 
pieaugošais atkritumu daudzums 
un minimālā valsts politika tā 
mazināšanai (šķirošana) dabas skaitīšana uzreiz nav ideju 

atmežošana -  
gads bez lidmašīnām un mazāka 
mobilitāte kopumā jūrmalas atkritumu ugunsgrēks 

Ūdenstilpju aizaugšana, 
eitrofikācija, ūdens ekosistēmu 
degradācija 

Audzinošs darbs jauniešu vidū, 
sabiedrības informētība par vides 
problēmām. Iespēja piedalīties 
dažādos finsnētos projektos DA 
uzlabošanas pasākumu īstenošanā. 

Latvāņu apkarošanas 
programmas neīstenošana 

cilvēku atieksme nekas 

Valsts institūciju attieksme pret 
meža īpašniekiem 

atkritumi, ka cilvēki neprot aiz sevis 
savākt, cilvēks uzvedas, kā 
patērētājs 

ka samazināsies plastmasas 
iepakojumi nespēja ieviest depozītu sistēmu 

Izcirstie meži un atkritumu 

izmētāšana Gudrona dîķu sanācija 

Pandèmijas  ierobežojumu dēļ 
neapzinīgo cilvēku radītie 
atkritumu kalni un izbradātās 
takas in dabas objekti. Liela daļa 
nošiem cilvēkiem dabā iepriekš 
nedevās un neprot uzvesties 

senu meža nogabalu trūkums LVM 
koncentrēšanās uz 
"ražošanu"ignorējot bioloģisko 
daudzveidību un dažādās 
ekosistēmas., lauksaimniecības Dabas skaitīšana DAP vājināšana 
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ietekme uz ūdens kvalitāti strautos 
un upēs. 

toksiski atkritumi, cilvēku 
neizglītotība, piesārņošana,  

šobrīd panākumi nav vērojami jo 
ikdienā lauksaimniecībā tiek lietoti 
AAL kas sadalās 40 - 60 gados tātad 
piesārņojums nemitīgi tiek 
papildināts VAAD 

Ierobežojumi ūdensteču attīrīšanai 
no piesērējuma, pamatā tie, kas 
ierobežo fizisku piekļuvi ūdensteču 
tīrīšanai ar tehniku, līdz ar to 
veidojas neapsaimniekotas 

teritorijas. Latvija nav tik bagāta, lai 
apzināti neizmantotu šīs 
teritorijas.s. 

Centieni sakārtot atkritumu 

apsaimniekošanas un šķirošanas 
sistēmu Latvijā. 

Nav skaidri noteikts, kuras 

teritorijas mēs atstāsim neskartas 
un kurās saimniekosim 
nebaidoties, ka saimniekošanu 
ierobežos augu un putnu sugas, 
kuru Latvijā ir pietiekoši, lai 
neuzskatītu par izzūdošām. 

Radikālie zaļie, daba spēj pati sevi 
aizstāvēt. 

nav tādu, lielrūpniekus un 
lielpārstrādātājus tāpat neviens 
neaiztiek 

Nepārtraukti augošās pilsētas, 
dabas pseidoaizstāvju fanātiskā 
domāšana, šķietamā darbība, kas 
izvēršas nevis dabas aizstāvībā 
,bet iedzīvotāju apgrūtināšanā, 
pie kam nevajadzīgā un 
bezjēdzīgā  

Monokultūru pieaugums Gudronu dīķu renovācija 

Neapdomāta liegumu izveide 
privātās teritorijā , to 
nesaskaņošana ar īpašniekiem 

Pesticidu lietošana.  Liela talka Atkritumu izmešana mežos 

Koku izciršana mežos. Neesmu pret 
mežizstrādi, bet man šķiet, ka 
cērtam daudz par daudz. Mežs nav 
burkānu vai biešu lauks, vajadzīgs 
arī pieaugušais mežs gan dzīvai 
radībai, gan rekreācijai, gan klimata 
stabilitātei. . 

Domāju, ka tas, ka sākam vispār par 
to runāt un vērtēt, kā dzīvot tālāk. 

Populisms. Piemēram, medības. 
Man tās nepatīk, bet es apzinos, 
ka mednieki dara labu darbu, jo 

dzīvnieku skaits ir jāregulē.   

Invazīvo sugu izplatība ... 

Lielo plēsēju aizsardzības - 
medību ierobežošana 

Atkritumu, lūžņi, būvgružu kalniņi 
tur šur dabā, pilsētas vidē, laukos, 
iedzīvotāju pagalmos, slikta 
atkritumu šķirošana, tās 
pieejamība un pārstrāde! 

Ar 2027.gadu ES dzīvnieku 
audzēšanu aizliegšana sprostos, bet 
tieši Latvijā beidzot ar 2022.gadu būs 
depozīt sistēma, beidzot 

Man liekas ka vajadzētu cilvēkus 
izglītot par dabas aizsardzību 
nepārtraukti, daudz caur 
dažādiem informacijas avotiem. Ir 
jāmaina tautas kopējā īstermiņa 
domāšanu uz ilgtermiņa, it īpaši 
politikiem, jābīda striktāki dabas 
aizsardzības likumi!! 

Atkritumi 

Dabas vērtību apzināšana, biotopu 
uzskaite nezinu 
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Populistiski saukļi no zaļo 
organizāciju puses 

Nav objektīvu sasniegumu, kas nestu 
labumus latviešu tautai Zaļo organizāciju ekstrēmisms 

Pastiprināta industriāla koksnes 
ieguve (harvesteri zāģē   martā 
(puces)vasarā, pavasaīi kokus ar 

putniem dobumos, meža ogu 
(lācenes, mellenes,) vietu zudumi, 
parastā sausieņu mežā - dabiskās 
audzes izzūd.  ilgstošs , neatlaidīgs darbs šajā jomā - 

Ugunsgēki Dabas skaitīšana 

Mikroliegumu pieaugums bez 

kompensācijām 

Dabisko ūdenstipju aizaugšana, ko 
ietekmē lauksaimniecības zemju 
mēslošana un nepareizi veidota 
virszemes ūdeņu notece no 
lauksaimniecības zemēm un 
apdzīvotām teritorijām. Nosusināto purvu atjaunošana. 

Mazo HES izbūves uz mazajām 
upēm atļaušana. 

Atkritumi brīvā dabā, knišļu, ērču 
ļoti straujš pieaugums, plēsīgo 
zvēru pieaugums Apskates objektu labiekārtošana 

Pārspīlēta aizsardzība 
(ierobežojumi privātpersonu 
īpašumos), ļaujot pārmērīgi 
izplesties, piemēram, ērcēm, 
pārmērīgie ierobežojumi cilvēku 
darbībai 

Atkritumu apsaimniekošana - 
joprojām salīdzinoši neliela 
iedzīvotāju un vēl mazāka 
uzņēmēju daļa šķiro atkritumus. 
Ļoti daudzās kafejnīcās un 
restorānos nenotiek pat 
elementāra plastmas un stikla 
pudeļu šķirošana. Manuprāt par to 
būtu jāsoda! 

Vienreizējo plastmsas trauku un 

tamlīdzīgu nevajadzīgu lietu 
aiziegums, depozīta sistēmas drīza 
izveide (cerams). 

Mazā ērgļa sugas aizsardzības 
plāns - tas ir pretrunā ar veselo 
saprātu un pilnīgi skaidrs, ka 
izveidots, lai ar vienu sugu 

izņemtu no saimnieciskās aprites 

pēc iespējas vairāk teritorijas. 
Mikroliegumi, MK ierosinājums 
“Par risinājumiem nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanā 
neapstrādātai  lauksaimniecībā 
izmantojamai zemei” - ir izteikti 

priekšlikumi celt NĪN likmi par 
neapstrādātu lauksaimniecība zemi 
līdz 4,5 % un pat 10% un vairāk! 

"Saimnieks savā zemē" jeb nē 
mikroliegumam 

Netaisnīgas kompensācijas meža 
īpašniekiem; saimnieciskās 
darbības ierobežojumi, 
nesaprotami likumi saistībā ar 
putniem un to aizsargāšanu 
(nevar veikt mežizstrādi) 

Kopsakarību trūkums dabas 
aizstāvju lēmumos. Lieguma kā 
formas izvēle dabas sargāšanā. 

Liegumu pārskatīšana meža 
izmantošanā upes krasta joslās. 

Atkritumu ievešana no ārzemēm 
to likvidēšana it kā nejaušos 
ugunsgrēkos. Cenšanās pārlieku 
ierobežot mežsaimniecību. 

 Ķīmijas lauksaimniecībā lietošana Atkritumu šķirošanas paplašināšanās Nezinu 
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Ķimikāliju izmantošana 
lauksaimniecībā. 

Panākums ir tas, ka tika veikts 
monitorings Latvijā esošajiem 
augstvērtīgajiem biotopiem. 

Kļūda arī ir saistīta ar Latvijas  
augstvērtīgo biotopu 
monitoringu. Nevienam 

privātajam mežu īpašniekam nav 
skaidrības, kas notiks ar viņa 
īpašumu, ja tas ieguvis 
augstvērtīga biotopa statusu. Vai 
vispār tiks izmaksātas kādas 
kompensācijas par to.  

nevienprātība starp dabas 
organizācijām un meža 
apsaimniekotājiem nav DAP biotopu kartēšana 

neilgtspējīga mežu 
apsaimniekošana, kā rezultātā 
samazinās vērtīgo meža biotopu 
platības un attiecīgi reto un 
aizsargājamo augu un dzīvnieku 
populācijas. Dabisko pļavu 
uzaršana un lauksaimniecības 
intensifikācija izmantojot 
pesticīdus.  

Uzsākta sistemātiska pieeja dabas 

vērtību apzināšanai. Cerams, ka tā 
rezultēsies arī ar sistemātisku dabas 
vērtību aizsardzību. 

Nespēja ietekmēt 
mežsaimniecības un 
lauksaimniecības politiku Latvijā, 
t.sk. panākt tādus atbalsta 
maksājumus, kuri motivētu 
zemes īpašniekus rūpēties par 

dabas vērtībām. 

Mājsaimniecību un rūpniecības ēku 
kanalizācijas ūdeņu tīrība 

Uzskatu, ka DAP velta nepareizā 
virzienā savus pūliņus. Joprojām r 
TEC palīdzību ražojam elektrību. 
Uzskatu, ka tas ir nepieņemami.  

Izvairīšanās no sarunām par TEC 
Latvijā saražoto elektroenerģiju 

Pieaugot ekonomiskai izaugsmei, 

diemžēl pieaug arī vēlme apbūvēt 
dabas teritorijas, intensīvāk veikt 
lauksaimniecisko darbību un 
mežsaimniecību 

projekts Dabas skaitīšana - 
neraugoties uz visu, notiek. Politiski 

ir apstādināta vēlme samazināt koku 
ciršanas vecumu mežā un atļaut 
kailcirts aizsargjoslā 

Zemkopības ministrijas un nozaru 
nevēlēšanās akceptēt Dabas 
direktīvu prasības un tās ievērot 
un ieviest Latvijā. Vēlme reformēt 
DAP reformas pēc. Samazināta 
DAP un VVD veiktspēja - darba 

apjoms pieaug, bet cilvēkresursi 
sarūk un nav pietiekoša kontrole 

Intensīvā lauksaimniecība. Dabas skaitīšana 

Ķemeru nacionālā parka 
hidroloģiskā režīma atjaunošana 

Pazūd bites, ar katru gadu to ir 
mazāk 

Lēnām mainās attieksme pret dabas 
piesārņošanu 

Cilvēki šogad aizrautīgi pērk 
insekticīdus un citus ķīm.prep.. 
Iznīcinot nevēlamus kukaiņus, 
vienlaikus tiek iznīcināti 
apputeksnētāji. 

dabā viss notiek pats no sevis, mēs 
nevaram neko tur ietekmēt, viss 
notiek pats no sevis. dinozauri 

izmira bez cilvēku ietekmes. nav viedokļa biotopu skaistīšana 

Kultūraugiem kaitīgo organismu 
izplatība Nav 

Neonikotinoīdu saturošu AAL 
lietošanas aizliegums 

Globālā sasilšana, izmešu emisijas 

ne pārāk veiksmīga virzība uz taras 
depozītu 

Apšaubāmu biotopu iezīmēšana 
ar to saistītie liegumi 
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Piesārņojums, neapzinīgi ļautiņi tādu nav 

nepamatota iejaukšanās 
saimnieciskajā darbībā 

vides aktīvisti dabas vērtību saskaitīšana 

Pārāk daudz liegumi izveidoti 
putniem un augiem kuri tur vairs 

nav. 

Pārlieku intensīva mežistrāde. Daudzās rereācijas iespējas Latvijā.  Grūti spriest. 
Mežu izciršana Grūti pateikt Grūti pateikt 
neprasme vai nevēlēšanās 
sabalansēt dažādas intereses, tai 
skaitā starp sugām, dažas tiek 
izceltas pār citām Dabas skaitīšana 

Ziņojums uz ES par biotopu 
stāvokli 

Atkritumi - nesakārtota atkritumu 
apsaimniekošanas sistēma, 
nepārdomāta dabas aizsardzības 
ierobežojumu noteikšana, 
nerēķinoties ar sociālo un 
ekonomisko funkciju un Latvijas 

cilvēkiem 

Dažos projektos un plānos parādās 
vēlme uzklausīt arī citu pušu 
viedokļus 

Kļūda ir caur dažādiem 
projektiem noteikt jaunus un 

jaunus ierobežojumus, 
nekompensējot reālos 
zaudējumus konkrētiem 
cilvēkiem. 

Mežu izciršana, ūdeņu 
piesārņošana 

jaunu mikroliegumu izveide 

aizsargājamām sugām 

kompensāciju darba grupa, kas 
nevienojās par kompensāciju 
modeli 

Atkritumi, ko rada cilvēki. Klimata 
pārmaiņas- cilvēku darbība. Ekoskolu kustības paplašināšanās. Depozīta sistēmas neieviešana. 

Mezu izcirsana, darot to agresivi, 

nasaudzigi. 

Dabas skaitisana, kas var veicinat tas 

aizsardzibu. Iespejams ir vel, bet 

nezinu. 

Mezu cirsana visu gadu, ari putnu 

ligzdosanas laika.  

Mežu izciršana. 
Neko tiešām noderīgu nevaru 
iedomāties. 

Atļauja izvietot vēja ģeneratoru 
parkus Latvijā 

Atkritumi mezos Nav neka nozīmīga 

Nav pudeļu pieņemšanas 
automātu 

Intensīvā lauksaimniecība Nav Intensīvā lauksaimniecība 

Mežu izciršana 

nezinu, bet pasākumi nevar aizsargāt 
dabu, tie var tikai pievērst uzmanību 
problēmai 

mav metožu, kā cīnīties pret 
cilvēku mantrausību 

Piesārņoti meži, pļavas, ceļmalas.. 

 Cilvēku informēšana par 
problēmām, aizsargajamajiem 
objektiem un sabiedrības iesaiste  
problemu risināšanā 

Mežu izciršana un šī procesa 
ietekmes uz dabu neizvērtēšana  
ilgtspējīguma kontekstā 

Daļa cilvēku vienaldzības. Met visu 
zemē, kur , ka pagadās. Atkritumus 
mežos, pudeles uc. drazu 
ūdenstilpnēs... NVO AKTIVITĀTES 

Daļas sabiedrības neizpratne 
jautājumos par Dabas aizsardzību 

Nepārdomātā dabas aizsardzības 
politika, kas balstīta propogandā 
nevis zinātnē. Tādu nav, jo sistēma stagnē 

Dabas aizsardzība kļuvusi par 
atsevišķu NVO biznesa projektu, 
kas diskreditē valsts pārvaldes 
iestādes 

Odu trūkums Natura 2000 Aizsargjoslu likums 
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"Vides aizstāvju" pilnīga neizpratne 
par esošo situāciju LV, kas noved 
pie radikālisma 

Visa LATVIJA ir nozīmīgs dabas 
aizsardzības paraugs Visai ES un 
Pasaulei 

Nekontrolēta nepārstrādājamo 
atkritumu atkritumu izvietošana 
lielos apmēros LV teritorijā 

Intensifikāciju visās nozarēs. 
Ietekmē negausība un dažu 
personu lobijs arvien straujākai 
attīstībai, nesaudzējot ne sevi, ne 
resursus. 

Tādu izcilu panākumu neredzu. Labi, 
ka ir neuzaramo zālāju slānis, bet 
pilnīgi garantiju tas aizsardzībai un 
saglabāšanai nedod. Labi, ka vismaz 
daļa Latvijas ir atzīta par Es nozīmes 
biotopiem, bet inventarizācija ir ļoti 
nepilnīga visos biotopos. 

Kompensācijas par darbības 
aizliegumiem ir nepietiekamas, 

vērtību inventarizācija nepilnīga  

Nekontrolēta atkritumu izmešana 
dabā; bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanās; Jūras piekrastes 
noārdīšanās Grūti pateikt 

Jūras piekrastes sakopšana (Mana 
Jūra), kā arī Lielā Talka ir lieliskas 
iniciatīvas, tomēr reālā situācija 
diemžēl parāda, ka atkritumu 
izmešana dabā nesamazinās. 

Gan zemes, gan ūdeņu 
piesārņojums. ? ? 

Atkritumu daudzums dabā; Latvāņu 
daudzums dabā 

Šķirošanas popularizēšana, pastaigu/ 
dabas taku sakopšana, lai cilvēkiem 
būtu pieejamākas vietas, kur nevar 
radīt lielu kaitējumu 

Tas ka nevar šķirotos atkritumus 
nodot par samaksu, ka pārāk maz 
cilvēkus spiež domāt par 
atkritumu šķirošanu un 
daudzreizliepakojumu 

iepakojumu izmantošanu; Vēl 
liela problēma ir mizgraužu sausie 
koki mežos. 

Ugunsgrēki, atkritumi- to ietekmē 
sabiedrības attieksme 

TV3 un LOB akcija 9 melnajiem 

stāŗkiem piekarināt raidītājus un 
saprast, ka tos nogalina nevis 

mežizstrāde Latvijā, bet ceļojuma 
laikā uz dienvidiem. Akcija 100 izcirtumi Latvijai 

Mežu izciršana  
Nezinu nosaukt kādu lietu, ko varētu 
uzskatīt par panākumu.  Latvijas valsts mežu patvaļa. 

Atkritumu dedzināšanas raditais 
piesārņojums Atkritumu šķirošanas sākums 

Veco koku izciršana, apkārtnes 
pārveidošana 

Ainavas vienveidība, 
lauksaimniecības konsolidēšanās, 
saimniecību izmēru palielināšanās, 
mazo saimniecību samazināšanās, 
ganībās esošo dzīvnieku skaita 
samazināšanās, robežšķirtņu 
(lauks-mežs) iztaisnošanās, ūdeņu 
eitrofikācija u.c. 

Mazā ergļa mikroliegumi, atsevišķu 
upju izlīkumošanas projekti, 
sabiedrības informēšana 

Komunikācija ar lauksaimniekiem, 
kompensāciju mehānismi par 
mikroliegumiem, atbalsts par 

bioloģiskās daudzveidības 
uzturēšanu 

Kimikaliju lietosana 

lauksaimnieciba, private mezu izcils 

and. Plaque atjaunosanas projekts. Nezinu  

Nesatrauc. 

Tieši otrādi, pārāk daudz 
ierobežojumu. 

Kļūda: Nav apzināts sabiedrības 
kopējais viedoklis par samērīgu 
ierobežojumu pielietošanu.  
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Nekad nesatrauc Nav 

Jaunu aizsargājamo teritoriju 
veidošan 

Atkritumi 

Nav tādu dabas aizsardzības 
pasākumi, projekti par naudu izdarīt 
konkrētas lietas nav dabas 

aizsardzība Ķemeru kailcirtes 

Mežu pārmērīga izciršana 

Dabas skaitīšana, piekrastes mežu 
izciršanas apturēšana 

Nespēja pārliecināt atbildīgās 
amatpersonas par mežu atbildīgu 
apsaimniekošanu 

Viss labi Nekas, tikai traucets citiem stradat 

Meligi un vienpuseji raksti par 

situaciju valsti 

Plastmasas izstrādājumi kā dabas 
piesārņotāji 

Uzsākti pasākumi plastmasas 
izstrādājumu ierobežošanai 

Cīnās un runā par maznozīmīgām 
videi lietām, bet nezināšanas pēc 
neredz nopietnas un būtiskas 
problēmas kas ietekmē vidi un 
cilvēku veselību kopumā. 

piesārņotā un izmirusī (!!) jūra no 
labības laukiem un citām 
lauksaimniecības u.tml. darbībām, 
kā arī dabiskās LV ainavas izzušana 
(no mežu izciršanas, 
zemkoppības..) 

ļoti patīk LV Daba fonda dabiskās 
pļavas atjaunošanas projekts un 
pļavu sešana pilsētas parkos un 

zaļajas zonās, bet, manuprāt, ar to 
nepietiek 

jūras piesārņošanas, izzvejošanas 
un nekādu mēginājumu laboties 
turpināšana 

lielais sintētisko vielu patēriņš mazo upju apsaimniekošna 

kameru izvietošana novērošanai 
pētniecībai 

Klimata pārnaiņas. Tādu nav. 

Dabas aizsardzības prasību 
izcelšana ārpus visas kopējās 
dabas un mežsaimniecības 
noniecināšana. 

Cilvēka atstātie atkritumi Tāda nav "Dabas skaitīšanas" process 

nesakopti upju krasti,pielūžņotas 
,nesakoptas gravas,bebru posta 

darbi. TĀDU NAV 

nesamērīgu un nesaprotamu 
dabas liegumu noteikšana 

Nevērīga attieksme pret dabas 
resursiem. Dabas skaitīšana Stagnējoša likumdošana 

Birokrātija un nekompetence 
atbildīgajās iestādēs. Tādu nav 

Birokrātija un nekompetence 
atbildīgajās iestādēs 

Krimuldas pagasta Cuku ferma, jo 

smird  NAV !!!! 

valsts ierednu nevelesanas 

stradat!  

Mazie HES bez zivju ceļiem, 
pesticīdu lietošana,, aizsargājamie 
dzīvnieki, kas nodara postu (ūdri, 
stārķi).  Attiecīgo vides aizsardzības 
iestāžu darbinieku nezināšana, 
šaurs skatījums uz problēmām. 
Nauda.. 

Neatbalstīja priekšlikumu cirst 
priedes 1vecuma klasi ātrāk un 
atļauja cirst baltalkšņus gar  upēm. 

Nerisina problēmas un tās 
pamana pēdējie, 

Daudzveidīgas vides saglabāšana - 

Vājas kampaņas, kas nemudina 
sabiedrību uz faktisku darbību 

Plēsīgo dzīvnieku skaita 
palielināšanās  Nav tāda.  

Pārmērīga un neatgriezeniska 
mikroliegumu veidošana 
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Mežu izciršana Sabiedrība runā, iesaistās 

Projekti beidzas... un aktivitātes 
beidzas...  

Zūd dabiskās pļavas. Invazīvas 
sugas un neizpratne, rapsis. 

Tiek aktualizēta tēma par aktīvo 
tūrismu un tā ietekmi uz vidi. 
Sabiedrība tiek informēta par 
invazīvām sugām - Kanādas 
zeltslotiņa,lupīnas u.c. 

Mežu izstrade un lielā rapšu 
audzēšana 

Atkritumi Gudrona dīķu sakārtošana Riepu pārstrāde 

Tas, ka visu mēģina regulēt 
mākslīgi, no augšas, neļaujot 
pašiem zemes īpašniekiem 
apsaimniekot savu tēvu zemi. Tiek 
noteikts, kā audzēt, kad pļaut, kā 
kopt, vai pinīgi aizliegt kopt gan 
lauksaimniecības, gan meža zemes, 
gan purvus. 

Gudrona dīķu rekultivācija, 

atkritumu saimniecības sakārtošana. 

Tas, ka joprojām nv panākta 
puslīdz taisnīga kompensāciju 
sistēma par neiegūto labumu, 
slēdzot terminētu vienošanos ar 
zemes īpašnieku par konkrētu 
apgrūtinājumu. Abām pusēm 
jābūt ieinteresētām. 

. Tādu nav. 
Nespēja konstruktīvi komunicēt 
ar citām nozarēm. 

Pilsētu un rūpniecības objektu 
izplešanās, mežu teritoriju 
sašķelšana ar ceļiem.  

Mežu izciršanas vecuma 
nesamazināšana 

Agresīva vēršanās pret 
sabiedrības uzturēšanos mežos 

Straujā mežu izciršana, ko ietekmē 
tas, ka mežu īpašniekiemļoti vajag 
naudu. Vietā sastādītās 
jaunaudzītes neaizstāj izcirsto un tā 
būs vēl ilgi. 

Vērienīgus valsts pasākumus neesmu 
novērojusi, bet labi, ka daba ir 
"saskaitīta", ka notiek Lielā talka un 
cilvēki vāc parakstus bišu aizsardzībai 

Nepietiekami stingra kontrole OIK 

tīkotāju darbībai 
Mežu izstrāde, mazie HES Nezinu Mežu izciršana 

Grūti izdomāt  Grūti izdomāt  Grūti izdomāt  
Mežu izciršana, lauksaimniecības 
piesārņojums, lauku miglošana, 
inžu plašā, nekontrolētā 
izmatošana kaitēkļu un slimību 
apkarošanai mazdārziņos 

Dažādas dabas draugu iniciatīvas, 
aktīvāka sabiedrības iesaiste 

Nespēja ierobežot mežu 
izciršanu, Latvijas Valsts mežu un 
Rīgas mežu saimniecisko interešu 
lobijs 

N N N 

Pļavu samazināšanās, mazās lauku 
saimniecības ir sagrautas Nav tādu, viss jau tāpat ir labi Nenormāla stārķu savairošanās 

Atkritumi Nav tāda Pārāk daudz veidojam biotopus 

Globālā sasilšana 

AS "Latvijas valsts meži" ieguldījums 
dabas aizsardzībā - bioloģiski vērtīgo 
mežu apsaimniekošana 

Ļoti ierobežota iespēja publiskos 
pasākumos izmantot dabas 
aizsrdzības teritorijas 

Mežu izciršana tik lielos apjomos. 
Pieņemtie lēmumi par koku 
apkārmēru samazināšanu lai tos 
atļautu mežistrādei. Satrauc 
mednieku pārlieku lielā aktivitāte. 
Nav skaidrs pēc kādiem kritērijiem 
nosaka lielo meža dzīvnieku 
populāciju- piem. aļņus.  Visi dabas rezervāti, kuri mums ir.  Grūti pateikt. 
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Atkritumu  neparstrāde Lielā talka DAP iedomība  
Intensīvā lauksaimniecība, 
lopkopība, tiešā peļņa kā prioritāte 
lēmumu pieņemšanas laikā. nezinu nezinu 

Dabas aizsardzības politikas 
mazspēja un neelastīgums, 
palielinoties  antropogēnajai 
slodzei; cilvēku kā patērētāju 
arvien sarūkošās zināšanas par 
procesiem dabā. 

Dabas skaitīšana/ apsekojums.Citādi 
ierēdņi citē vienus skaitļus, kaut 
patiesībā ir pavisam citi. 

Atkāpšanās mežsaimniecības, 
medību prasību priekšā. 

Dabas daudzveidības samazināšana 
- llielauksaimniecība un 
mežizstrāde 

Dabas retumu kartēšana, atkritumu 
depozīts 

Rail baltic dzelzceļš, puslegālās - 
nelegālās izgāstuves 

Cilvēki, kas runā par dabu, bet no 

tā neko nesaprot. Eiropas naudas apguve Aizliegumi 

Mežu izciršana. Zemes īpašumu 
pāriešana citu valstu pilsoņu 
īpašumā.  GMO aizliegums.  Nezinu.  

Visa veida atkritumu nokļūšana 
vidē, kā arī invazīvo augu un 

dzīvnieku sugu ienākšana Latvijas 
dabā 

Saimnieciski izmantoto purvu 

atjaunošana, kā arī mitrāju biotopu 
aizsardzības pasākumi 

Invazīvo svešzemju sugu 
ierobežošanas pasākumi 

Lāču savairošanās  

Dabisko pļavu aizsardzības pasākumi 
un daudzie informatīvie materiāli par 
šo tēmu 

Likums par ūdeņu aizsatgjoslām 
un dabisko pļavu vēlā pļaušana 

odi un dunduri tie ir ļoti daudz nezinu 

lielā koku izzāģēšana ķemeru 
parkā . ap  200 HA 

Mazo hesu hidroloģiskā režīma 
neievērošana, kas ietekmē upes 
iemītniekus. Mežu 
apsaimniekošanas, kuru rezultātā 
reāli tiek samazinātas vai 
iznīcinātas putnu dzīvotnes, kā arī 
jaunaudžu izpostīšana deļ pāris 
kādreiz atstātiem kokiem, kaitēkļu 
savairošanās 

Manuprāt, tādu nav. Patreiz gluži 
vienkārši pat tiek reducētas 
nozīmīgas biotopu platības. Ja nu 
vienīgi aizsargājamo teritoriju 
apganīšana ar mobilajiem 
ganāmpulkiem. Bet varbūt es daudz 
nezinu. 

Likumu piemērošana par labu 
kokmatreālu izstrādei. Samazinās 
mazās saimniecības, kā rezultātā 
netiek apsaimniekoti mazie lauki, 

bet lielāki nonāk pārsvarā 
monokultūru audzētāju rokās. 
Cieš bioloģiskā daudzveidība. 

mežu nekontrolēta izciršana un tā 
sekas (ornitoloģija) neesmu pamanījusi neko grandiozu to ir pārāk daudz... 

Cilvēku tieksme pārveidot dabu, 
nepadomājot par sekām 8 Informēšana un izglitosana Netiekam galā ar atkrirumiem 

Plašās Kailcirtes , kurās pēc tam 
vējš ieskrienoties, sagāž atstātos “ 
sēklas” kokus, izbojātā ainava, 
nerēķināšanās ar ainaviskā 
vērtībām. Kailcirtes Narura 2000 
teritorijās, GNP!  

Dabas vērtību uzskaite. Informācija 
par sugām. Mobīlie ganāmpulki 
dabisko pļavu uzturēšanai.. 

Koku ciršanas vecuma izmaiņas uz 
jaunākiem kokiem.  
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Dabisko plavu izzušana, ko ietekmē 
lauksaimniecība un atkritumu 
daudzums, kas nonāk dabā  

Nolietotas elektrotehnikas un 

lielgabarītu atkritumu nodošanas 
akcijas  

No apgrozības, manuprāt, 
vajadzēja iznemt visus 
nepārstrādajamos plastmasas 
veidus. Pie nepārdomātām lietām 
vēlētos atzīmēt lielgabarīt 
atkritumus un riepas, kurus 

bezmaksas var nodot dažādu 
akciju laikā, ir novadi, kas šādu 
ikgadēju akciju nepiedāva  

Pesticīdu lietošana ne tikai 
intensīvajā lauksaimniecībā, bet arī 
palienes pļavās bez jebkādiem 
attaisnojošiem iemesliem. nemācēšu pateikt 

noteiktie aizliegumi bez 

saskaņošanas ar īpašnieku 

Pārspīlētā zāles pļaušana Naunau Nezinu 

Mežu izzāģēšana, intensīva 
lauksaimniecība, atbildīgo 
institūciju pērkamība. 

Nezinu, viss ir tik politizēts, ka 
speci@listi tiek uzklausīti, bet 
neņemti vērā. 

Ka pašvaldības lokāli var lemt par 
dabas vērtību, kuras pieder 
visiem latvijas iedzīvotājiem, 
izsaimniekošanu. 

Nepārdomātā lauksaimniecība, 
masveida koku iznīcināšana 

Bioloģisko daudzveidību teritoriju 
aizsargāšana Nemācēšu teikt 

Mežu izciršana, cirsmu izpārdošana 
ārvalstīm, atbildības trūkums mežu 
atjaunošanā, pesticīdi 
lauksaimniecībā, nesakārtota 
politika vides aizsardzībā, mazā 
apjoma lauksaimniecībā, politiskās 
gribas un atbildības trūkums 

Tādu nav, 2008. gadā tika pieņemts 
lēmums palielināt pieļaujamo 
cirsmas daudzumu, kā pagaidu 
risinājumu krīzei ar domu, ka pēc 
tam tiks atjaunoti iepriekšējā kārtība. 
Šodien jau brīvi iztirgojam mežus 
visiem ārvalstniekiem pēc kārtas. 

Mežu izpārdošana un atbildības 
trūkums, gan politikā gan vietējā 
mežu apsaimniekotājā, gan 
Latvijas valsts mežos. 

lielrazotaju neko nedarisana, 

vegetesana, izsaimniekosa utt..  -

musu ciema Janis Krivins un Deniss 

Rasimenoks.. izskaust miglotajus :) sistema, kura paredz neko nedarit  

Mežu izciršana, kas maina savvaļas 
dzīvnieku un putnu  dzīvošanas 
areālu. Indes, lietojamas 
lauksaimniecība, kas jau noved pie 
bišu populācijas mazināšanas Neesmu dzirdējusi  Sk. Augstāk  
Klimata izmaiņas Nezinu Nezinu 

Pie mazo upju HES(iem) par 

salīdzinoši mazām izmaksām varētu 
uzstādīt zivju ceļus, tas netiek 
darīts. Mazās, bagarētās upes iet 
bojā, jo ir pārvērstas par 
notekgrāvjiem. Iecavas upe aizsērē, 
jo caur Velnagrāvi ir pārāk liela 
plūsma uz Lielupi.  Gudronu dīķu attīrīšana. Nav viedokļa 

Pesticīdu lietošana,mežu izciršana, 
varžu izzušana, jaunu sugu 
parādīšanās, atkritumu daudzuma 
palielināšanās 

Talkas, sabiedrības izglītošana, 
liegumi, Nature 2000, BUDZ 

Mežu izciršana, kāpu un 
piekrastes apbūve (nauda pāri 
noteikumiem) 
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Klimats - - 

Satrauc cilvēku neizglītotība vides 
jautājumos, nav izpratnes par par 
dabas daudzveidības saglabāšanas 
nozīmi Mazā ērgļa aizsardzības projekts 

Vērtīgo biotopu uzskaite un 
publiskošana bez likumdošanā 
noteiktas aizsardzības 

Intensīvā lauksaimniecība, t.sk., 
dabisko teritoriju krasais 

samazinājums (samazinās savvaļas 
dzīvnieku populācijas un 
daudzveidība); mežu izciršana Nav viedokļa 

Jānosaka noteikts procents 
dzīvnieku/augu dabiskajām 
dzīvotnēm atstājamo teritoriju no 
katras saimniecības 

Latvijas zeme tiek piesārņota ar 
nelikumīgām ķīmisko atkritumu 
izgāztuvēm, jo lieliem 
uzņēmumiem nepietiekoši tiek 
kontrolēts, kur un kādā veidā tie 
atbrīvojas vai pārstrādā atkritumus, 
turklāt nelegāli tiek ievesti ķīmiskie 
atkritumi no citām valstīm 

Ierīkoti bezmaksas atkritumu 
konteineri pilsētās un ārpus pilsētas 

Nav izveidota saprātīga atkritumu 
pārstrādes sistēma, kas kalpo 
cilvēkiem un dabai 

Mežu izzāģēšana. nezinu. nezinu. 

mežu izciršana "dabas skaitīšana" 

bīstamo atkritumu nepietiekama 
apsaimniekošans 

Ļoti satrauc tas, ka Latvijā netiek 
ievērots līdzsvars starp dabas 
aizsardzību un cilvēku vajadzībām. 
Diemžēl šobrīd svaru kausi ir dabas 
aizsardzības pusē. Manuprāt ir ļoti 
svarīgi ievērot un sabalansēt 
cilvēku vajadzības un samērīgu 
dabas aizsardzību 

Dabas taku, atpūtas vietu veidošana 
aizsargājamās teritorijās. Lai veidotu 
izpratni par dabas vērtībām, ir svarīgi 
daudz vairāk šādas pastaigu, 
autostāvvietu vietas.  

Pārspīlēta izpratne par dabisku 
ainavu.Piem. upju ielejās dabiskās 
ainavas viens no 

priekšnosacījumiem vēsturiski ir 
bijuši pavasara plūdi. Tagad tādu 
vairs nav,ielejas aizaug ar kokiem 

un krūmiem,kas tiek uzskatīts 
dabisks process.Ainava tiek 

degradēta 

Mežu izcirpšana un uzaršana. Zūd 
ziedošas pļavas. Cilvēka 
visvarenības sajūta. Nezinu... 

Ilgstoši nesakārtota atkritumu 
apsaimniekošana , šķirošana.  Viss 
notiek biznesa interesēm.  

Mežu izciršana Biotopu izpēte 

Mežu izciršana, lielās tehnikas 
atstātās pēdas. 

Atkritumi dabā. Grūti pateikt Pārlieka mikroliegumu veidošana 

Mežu izciršana, klimata izmaiņas, 
atkritumi, gaisa un ūdens 
piesārņojums. Neskaidrs jautājums.  Neskaidrs jautājums 

Mežu izciršana, purvu iznīcināsana Nezinu. Talkas? Mežu izpārdošana ārzemniekiem 

Biodaudzveidību saglabāšana. Veco 
mežu izciršana.  Reto sugu apzināšana un uzskate. 

Nespēja un nevēlēšanās palielināt 
aizsargājamās teritorijas.  

Izgāzti atkritumi un mežu izciršana Nevienu konkretu nezinu Maz info 

Piesārņojums, cilvēku attieksme un 
vienaldzība  Plastmasas/polietilēna ierobezosana Neesmu dzirdejusi 

"Īpašumu nacionalizācija" no DAP 
un citu biotopu ekspertu puses 

(atsavinot īpašumu 
apsaimniekošanas iespējas). Diemžēl tādu nav. 

Biotopu skaitīšanas process, jo 
tajā netika iesaistīti lēmumu 
pieņemšana īpašnieki, cilvēki kuri 
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uzturēja dabas bagātību visu šo 
laiku. 

Dabisko pļavu izzušana, bišu 
populācijas apdraudējums. 
Neapdomīga lauksaimniecības 
prakse, bez tālejošiem mērķiem. 

Sabiedrības uzmanības pievēršana, 
eko skolas programmas. Sejas masku piesārņojums vidē. 

Mežu izciršana, zālāju degradācija, 
atkritumu apjoma pieaugšana. Tādu nav 

Neesmu kompetenta šajā 
jautājumā 

Cilvēku alkatība nav 

histēriska mežu izciršana un rapša 
audzēšanas izplatība 

atkritumu apsaimniekošana nav Depozītu sistēma 

Tendence, ka dabas aizsardzības 
jautājumi tiek izmantoti atsevišķu 
sabiedrības grupu politisku un 
ekonomisku interešu virzīšanai. 
Dabas aizsardzība kā 
uzņemējdarbības forma.  
Tendenciozā un pārspīlētā 
informācija sabiedrībai. 

Cerams, beidzot tiek uzsākta ar 

invazīvo sugu izplatību un 
ierobežošanu saistīto jautājumu 
risināšana. Jautājums, protams, cik 
plānveidīgi. 

Augstprātīgā un agresīvā dabas 
aizsardzības organizāciju 
attieksme pret zemes 

īpašniekiem. Pārmērīgā NVO 
loma politisku lēmumu 
pieņemšanā. Totāla necenšanās 
iesaistīt nozīmīgos procesos 
zemes īpašniekus (mazā ērgļa 
projekts kā "kliedzošākais" 
piemērs). 

Mežu izciršana. Ātras peļņas 
gūšana, nedomājot par sekām Sabiedrības izglītošana 

Liels spiediens uz elektroauto 

ieviešanas nepieciešamību, 
nedomājot, ka to saražošana 
nerada mazāku ekoloģisko pēdu, 
kā iekšdedzes dzinēju auto 
ražošana, bet litija akumulatoru 
utilizācija ir saistīta ar milzīgu 
piesārņojuma radīšanu 

Mežu izciršana un cilvēku alkatība. 

Nav manīts, redzu tik izvandītus un 
izcirstus mežus. Dzīvnieki paliek bez 
mājām. 

Sajūta, ka mežziņi vai nu vairs 
nav, vai tiem nav nekāda 
teikšana. Globāla neizpratne par 
dabu. 

Atkritumu izmešana dabā- 

atkritumu apsaimniekošanas 
sistēma  nav sakārtota.  
Neapsaimniekotās lauku teritorijas, 
dabiskās pļavas aizaug ar  krūmāju. 
Lauku atbalsta dienesta sniegtais 

atbalsts niecīgs un nesamērīgi 
augstas prasības.   

Es kā ierindas cilvēks nejūtu  nekādus 
panākumus, maz informācijas 

Nevaru komentēt, nav 
informācijas 

Alkatība un vienaldzība, kas noved 
pie dabas vērtību izpostīšanas. 

Nezinu, neredzu pieņemtus vai 
apspriestus lēmumus, kas netiktu 
apieti. 

Ierēdņu piramīdas, kur neviens 
neatbild par neko, bet nodod 

stafeti citam utt. 

Pārāk daudz zaļo skaļo brēcēju, kas 
nesaprot, kas notiek dabā, bet māk 
ļoti labi apvārdot neizglītotos 
Latvijas iedzīvotājus, ka viss ir slikti. Nav 

Pārāk maza cilvēku izglītošana ar 
dabas saistītiem procesiem 
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Pārāk liels plēsēju skaits. Pārāk 
mazi limiti. Biotopu apzināšana. 

Pārāk liela iejaukšanās citiem 
subjektiem piederošu īpašumu 
apsaimniekošanā. Pie ļoti liela 
labu un izcilu biotopu īpatsvara, 
ziņojums EK par sliktu to stāvokli. 

Lieljaudīgās lauksaimniecības 
ietekme NATURA 2000 

Neprasme runāt ar sabiedrību. 
Nav agresīvāku cilvēku par 
botāniķiem. 

Invazīvu sugu ienākšana latvijas 
dabā. Gudronu dīķu attīrīšana 

Zemes īpašnieku neiesaiste dabas 

aizsardzība pasākumu īstenošanā. 
Baltijas jūras piesārņojums, upju 
aizaugšana, atkritumu izmešana 
dabā, sugu izzušana, bišu skaita 
samazināšanās, invazīvo sugu 
izplatība. To visu ietekmē cilvēku 
rīcība Princips - "ko atnesi, to aiznes" 

Dabas taku apmeklētāju 
pieradināšana izmest atkritumus 
dabas taku miskastēs 

Viss ir OK dabā, salīdzinot ar cilvēku 
dzīvošanai piemērotajām 
attīstītajām valstīm.  

Pēdējos gados nekādi lieli panākumi 
nav bijuši, jo dabas aizsardzība 
Latvijā diemžēl pataisīta par dažu 
cilvēku un sabiedrisko organizāciju 
biznesu. 

Tas, ka dabas aizsardzība Latvijā 
diemžēl pataisīta par dažu cilvēku 
un sabiedrisko organizāciju 
biznesu, to pretnostatot cilvēku 
dzīvošanai un saimniekošanai. 

Mani satrauc tas, ka atrodot jau 

sen pamestu putnu ligzdu 

privātīpašumā, dabas mīļi ir tiesīgi 
pilnībā pārtraukt jebkādu 
saimniecisko darbību īpašumā 
esošā mežā 

Neko loģiski pieņemtu nevarēšu 
pateikt 

Ķemeru nacionālajā parkā 
izveidot Latvijas vēsturē lielāko 
kailcirti. To laikam ir spējīgi izdarīt 
tikai īsti “dabas draugi”. 

Ķīmija lauksaimniecībā un koku 
izciršana! Nezinu! 

Nezinu kā beigās beidzās ar 
ciršanas atļaujām un koku vidējo 
vecumu! 

Izzūdošās dabiskās pļavas 

Sugu un biotopu aizsardzības 
projekti 

Mežu pārmērīga izciršana! Un to 
veikšana putnu ligzdošanas laikā 

Intensīva mežistrāde, mazie hesi.  Aizsargājamo teritoriju saglabāšana  Mazie hesi 

Nelegālās atkritumu izgāztuves. 
Iespējams ir sarežģīta lielgabarīta 

atkritumu nodošana ārpus akciju 
periodiem. Tualetes podi, izlietnes, 

būvgružu kaudzes mežā.  

Vides SOS aplikācija, kas ļauj ziņot 
par nelegālām atkritumu izgāztuvēm, 
kas tiek sakoptas.  

Iepakojumu daudzuma 

palielināšanās. Kā arī 
nepārstrādājamu iepakojumu 

ieviešana 

Klimata galējības. Nevarēšu atbildēt. 
Verbālie uzbrukumi 
lauksaimniekiem. 

Pastiprinātā pieaugušā meža 
izciršana izmantojot tehnoloģijas. Dabas parku izveide. Mazās HES 

Svešzemju sugu ieviešanās Latvijā, 
ko sekmē sasilstošais klimats. Natura 2000 izveidošana N 

Atkritumi 

300 ha lielais izcirtums Ķemeru 
nacionālajā parkā 

Meža ciršana, lai aizsargātu grīņu 
sārteni 

Piesārņošana ar atkritumiem, 
nesavākšana aiz sevis. Tādu nav.  

Pārāk daudz aizsargājamo 
teritoriju, cilvēki tiek nepelnīti 
ierobežoti 
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Pesticīdu lielais daudzums Grūti pateikt 
Pet pudeļu savākšana un 
atkritumu apsaimniekošana 

Lielās Juglas stāvoklis Ropažu 
ciematā. Ūdens līmeni ietekmē 
nevienam nevajadzīgā HES darbība.  Nezinu. Mežu izciršana. 
Latvijā kļūst arvien zaļāka - Biotopu apsekošana 

Būvgruži mežā vai kur citur. Elektro 
preces atstātas dabā.  Nevarēšu pateikt. 

Liegumu uzlikšana bez 
kompensācijas. 

pieaugušo mežaudžu liela mēroga 
izciršana, dažādu ķimikāliju 
lietošana lauksaimniecības zemēs 

Dabas skaitīšanas projekta 
īstenošana nezinu 

Pesticīdu,nesamērīga minerālmēslu 
lietošana nezinu nesamērīga mežu izciršana 

Satrauc tas ka uzvedamies kā cūkas 
,piedrazojam un aizejam.Protams 

ka cilvēku ietekme Gudronu dīķu iztīrīšana 

Nepievēršam pienācīgu uzmanību 
jūrai 

Noteikti satrauc tas, ka zemes 

resursi tiek izmantoti 

saimnieciskajām darbībām - tiek 

apstrādāta zeme un apsaimniekoti 
meži..  Nu jau Latvijā ir grūti atrast 
dabisku pļavu. . 

Sugu un biotopu aizsardzība un 
atjaunošana.  

Noteikti sadarbība ar valsts 
politikas ierēdņiem. Iespējams 
dabas aizsardzībai nepieciešama 
spēcīga komanda, kurā piedalās 

eksperti, kas ar konkrētiem 
datiem atspoguļo esošo situāciju.   

Dabisko pļavu izzušana, veco mežu 
izzāģēšana Rīcības dabisko pļavu aizsardzībai  

Neveiksmīga atkritumu 
apsaimniekošana tiem nonākot 
dabā  

Mežu izciršana, putnu un dzīvnieku 
dzīvotņu iznīcināšana, dabu 
degradējošā lauksaimniecība 

Kopumā daudz pamanāmāka ir 
dažādu NVO darbība - bitenieki, 

ornitologi, LDF 

nespēja tikt galā ar mežu 
postīšanu un konvencionālajiem 
lauksaimniekiem 

daudz mašīnu, notekūdeņu 
novadīšana dabā, maluzvejniecība, 
malumedniecība, atkritumu 
izvešana mežos. Jauno mežu stādīšana. 

sabiedrība maz informēta un maz 
iesaistas dabas aizsardzības 
pasākumos. 

Meža  un kūlas ugunsgrēki un 
cilvēku paviršā attieksme, kas tos 
izraisa 

Videokameras pie aizsargājamo 
putnu ligzdām 

DAP dubultā morāle- Ķemeru 
nacionālajā parkā var izveidot 300 
ha izcirtumu, bet tajā pat laikā 
sodīt citus par 1 koka nociršanu 

Atkritumu izgāšana mežā 
vēljoprojām ir problēma Parādās vairāk atkritumu urnu . 

korupcija, kas pielauj dabas 

indesanu, kuras del nu jau pat 

musas, odi,vardes, utt palikusi par 

retumuu 

Laikam dabu sargajosos telojosie 

blezi-korumpanti, kas kko censas 

izspiest sev, aizsedz jebko citu, piem 

blokejot cela par Kangariem 

asfaltesanu, aizliedzot peldet Ummi, 

utml  

Nez vai jau piemineta cela par 

Kangariem asfaltesanas 

blokesana, atsaucoties uz dabas 

sargasanu, jo tiesi nodara tai 

kaitejumu putekliem, ir kluda, bet 

drizak izspiesana. Tiesi tas pats ar 

nepatoto aizliegumu peldet 

Ummi, kas izskatas pec ta 

atsavinasanas 

Atkritumu piesārņojums. Dabas skaitīšana 

Nesakārtota mikroliegumu 
sistēma. 
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Nekompetenti cilvēki, kuriem 
liekas, ka tie sargā dabu.  Nezinu, vai tad tāds ir? 

Agresija un atsevišķos gadījumos 
kompetences trūkums  ar kādu 
atsevišķi "dabas aizsardzības" 
pārstāvji vērša pret 
saimniekošanu dabā. Tāpat 
publiska Latvijas dabas stāvokļa 
dramatizēšana (viss esot slikti) 

Daba tiek likta augstāk par cilvēku 

Mazā ērgļa baru sameklēšana visos 
apkārtnes mežos 

Zaļais kurss, neasvaltētie Kangaru 
kalni 

Invazīvās sugas Atbalsts BVZ usturēšanai 
Kompensāciju neesamība par 
mikroliegumiem 

piesārņotā daba, cilvēki nelikumīgi 
izmet atkritums un par to netiek 

saukti pie atbildības nezinu nezinu 

Harizmātisku sugu (lūsis, vilks, lācis) 
izmantošana savu interešu 
lobēšanā zem saukļa "viss sugas 
aizsardzības labā", bet īstenībā tikai 
un vienīgi savas šaurās intereses 
vajadzībās.  

Diemžēl nekas nenāk prātā - vai nu 

pasākums saistīts ar interešu grupu 
strīdiem, vai arī pasākuma rezultāti ir 
pieejami, taču nav sasnieguši plašu 
sabiedrības daļu/palikuši mājas lapas 
līmenī. 

Lūšu un šobrīd jau arī lāču sugas 
aizsardzības pasākumi un 
jautājumi - galvenokārt 
Zemkopības un VARAM ministriju 
nesadarbošanās jautājuma 

risināšanā, kompromisa 
meklēšanā. 

atkritumu apsaimniekošana pet pudeļu pārstrādes ieviešana maza piegružotāju kontrole 

Mežu fragmentācija, lielu un 
netraucētu meža masīvu trūkums. 
Zālāju stāvoklis, 
bezmugurkauolnieku skaita 

samazināšanās. Invazīvo sugu 
(Latvānis, spāņu kailgliemezis u.c.) 
izplatība 

Dabas skaitīšanas projekta 
īstenošana 

Nespēja ierobežot invazīvo sugu 
izplatību. Pesticīdu lietošanas 
noteikumi "uz papīra", realitātē 
liekas, ka lauksaimnieki smidzina 

kad vēlas, nevis atkarībā no 
laikapstākļiem 

postošu meža ugunsgrēku skaita 
pieaugums cilvēka darbības 
zezultātā. 

Ideja par jaunas Sarkanās grāmatas 
sastādīšanu 

dabas skaitīšana, daudzi objekti ir 
iznīcināti dabas sskaitīšanas 
rezultātā. 

Ūdens kvalitāte, to ietekmē visa 
veida antropogēnās darbības.  

Nezinu tādu, bet visticamāk tādēļ, ka 
neesmu pasekojusi līdzi aktivitātēm.  

Patiešām objektīva skatījuma 
trūkums.  

Piesārņojums, pārmērīga mežu 
ciršana, dabisko zālāju aizaugšana, 
ūdeņu eitrofikācija u.c. 

NATURA 2000 tīkla izveide, biotopu 
kartēšana 

Joprojām nesakarīgi notiek 
atkritumu šķirošana vai vispār 
nešķiro. 

Ūdens. Bezdarbs. 5G 

Pārmērīga cilvēka regulējošā 
ietekme pat uz tādiem dabas 
procesiem, kurus vienkārši 
vajadzētu ļaut dabai pašai "risināt". 
To ietekmē cilvēka tuvredzība, 
nespēja saskatīt/saprast dabas 
procesus kopumā, iespējams, 
izglītības sistēma nedod "kopskatu" 

Atsevišķas dabas aizsardzības 
teritorijas ar konkrētiem, 
izpildāmiem, pamatotiem 
aizsardzības pasākumiem. 

Milzīgas dabas aizsardzībai 
atvēlētas teritorijas bez loģiska 
pamatojuma, izpētes un 
ilgtermiņa mērķa. 

Pārmērīga augu un dzīvnieku 
aizsargāšana  

Panākt, lai īpašnieki nevarētu 
apsaimniekot savas zemes  

Panākt, lai īpašnieki nevarētu 
apsaimniekot savas zemes  
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Ekstrēmi laikapstākļi un to radītie 
postījumi 

Retu un daudzveidīgu biotopu 
saglabāšana un atjaunošana Mikroliegumu interpretācija 

Pārāk intensīva un vidi degradèjoš 
mežizstrāde. Lauksaimniecîbā 
izmantojamās ķīmijas pārmèrīga 
izmantošana, ietekmèjot vidi. 

Zivju populāciju pavairošana ar 
audzēto mazuļu palaišanu 

ūdenstilpēs 

Piejūras teritorijā atļautās 
kailcirtes, vispār pāräk smagas 
tehnikas izmantošana 
mežizstrādē, tā uz daudziem 
gadiem degradējot meža vidi, 
veco koku izciršana. 

Cilvēku neilgtspējīga 
domāšana/zināšanu un izpratnes 
trūkums. Laikam atkritumu 

problēmas izpausmē. Nepilnvērtīga 
atkritumu šķirošanas, uzglabāšanas 
iespējas un nelikumīga atkritumu 
izmešana. 

Biotopu kartēšana. Dažādu 
vielu/produktu lietošanas 
ierobežojumi likuma līmenī (BPA 
ierobežojumi, plastmasas trauku 
lietošana, augu aizsardzības līdzekļu 
limitēšana utt).  

Nav īsti kļūdu, bet vienkārši ļoti 
lēns progress dabas (un netieši 
veselības) likumu pieņemšanā un 
ieviešanā. 

lauksaimniecība, atkritumu 
piesārņojums nezinu nespēja aizliegt lūšu medības 

. . . 

Latvijas iedzīvotaju  
maznodrošinājums, kas veicina 
atkritumu nešķirošanu un dabas 
piemeslošanu ar lielgabarīta 
atkritumiem. Rīgas jūras līcī 
glabājas bīstamie atkritumi. 
Krāsnskurināšanas liegumu 
absurds. Netiek apkarotas bīstamās 
invazīvās sugas- ērces. 

Tiek mazāk izmantotoi tīkli 
zvejniecībā un labi tiek  kontrolēta 
nelikumīgā zvejniecība neatļautajos 
periodos. Mežos vairojās lielie plēsēji 
un notiek to monitorings. 

Nodokļu atvieglojumi nav tieši 
saistīti ar kaitīgumu dabai. Gāzes 
auto hibrīdo dzinēju izmeši ir 
mazāk kaitīgi dabai, nekā 
dīzeldegvielas dzinēju izmeši; bet 
ražošana nav tik bīstama, kā 
elektrodzinēju auto 
nepieciešamās batarejas.  

Lidmašīnas gaisā, auto uz ceļiem. 
Bioloģiski vērtīgo zālāju apsekošana, 
bet tā ir veikta pavirši. 

Dabas baudītāji nestaigā pa 
laukiem , kur nav ceļa, 
neapmelkēja ,,pamestās vietas".  

Cilvēku ietekme uz to. Gan 
Mežizstrādes, lauksaimniecības uc 
industriju, gan sliktā atkritumu 
apsaimniekošana.  Dabas skaitīšana  Neieviestā depozītu sistēma  
Atkritumu apsaimniekošana, 
iedzīvotāju izpratne par indivīda 
ikdienas lēmumu ietekmu uz vidi, 

dabu ieskaitot. Lauksaimniecības 
zemju un mež īpašnieku un/vai 
apsaimniekotāju izglītības trūkums 
un lēmumu pieņemšanas atbalsta 
rīku trūkums. Gudrona dīķu sanācija 

Sabiedrības pretestība vēja parku 
izveidei. Meža nozares attīstībai 
labvēlīga publiska viedokļa 
paušana un nozares nozīmības 
skaidrošana sabiedrībai.  

Invazīvās sugas Nav viedokļa 

Zemes īpašnieku maldināšana, ka 
"dabas skaitīšanai" nebūs sekas - 
ierobežojumi 

Atkritumi Atkritumu šķirošanas attistiba Nav tādu 

Atkritumu nonākšana vidē, to 
atbilstoša nesašķirošana, depozīta 
sistēmas trūkums Upēs izgāja ledus... Depozīta sistēma un COV ietekme 
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Atkritumi visur - mežos, upēs, 
piekrastē Virzība uz depozīta sistēmas izveidi 

Nelabvēlīgās izmaiņas mežu 
apsaimniekošanas likumos 

Pārprastais zaļais fašisms Iznīcināt ekonomiku Biotopu skaitīšana 

Cilvēku vienaldzība 

Pavasara talkas atkritumu savākšanā 
pec vienaldzīgajiem. 

Tukšās taras savākšanas 
organizācija pret samaku 
automātos 

mežu izciršana vas "LVM" atkritumu šķirošana 

dabisko vērtību un biotopu 
kartēšana bez zemju īpašnieku 
iesaistīšanas 

lauksaimniecības ietekme 

nezinu, siltumnīcas efekta 
mazināśanas ideja nezinu 

Atkritumi, jūrā, zemē, upes unccc.  Nēesmu interesējusies Nēesmu iedziļinājusies 

PSRS laika atstātais piesārņojuma 
mantojums. 

Ir iespejama atkritumu šķirošana. 
Piejuras apgabalu saglabāšanas 
darbi.  

Invazīvo sugu 
apkarošana,manuprat, neizdodas 
tās vēlamajā apjomā. 

privatīpašumi, liegumi cilvēkiem 
apmeklēt bez maksas dabas 
objektus 

Stabila attīstība, nav ne panākumi, 
nav arī zaudējumi ... kaut ko dara bet 
bez īpašiem panākumiem pārāk liela "zaļo" loma 

Mežu izciršana Šķirošana 

Kļūda ir uzskatīt, ka mežu 
jaunaudzes var aizstāt vecos 
mežus. 

Atkritumi. To ietekmē mūsu 
paradumi un dzīvesveids. 

Latvāņu ieobežošanas sistēmas 
izveide un aizvien plašāka to 
ierobežošana, cilvēku iesaistīšanās. 

Atkritumu problēmas 
nerisināšana, prokrastinēšana 
valstiskā līmenī 

Mežu ciršana Latvāņi ierobežošana Daudzu AAL lietošanas aizliegšana 

Ekstensīvi izcērt valsts mežus. 
Pamatojumi tiek "izzīsti". LVM 

Natura 2000 programma un 

teritorijas 

Ciršanas laika atlikšana putnu 
ligzdošanas laikā uz vēlāku un 
cirsmu pārnese uz ziemas 
periodu. 

Mežu izciršana,kas iznīcina dzīves 
telpu tajā mītošajiem dzīvniekiem Nevaru nosaukt Lūšu medības 

ĢMO parādīšanās rapšu 
laukos,mežu izciršana Nevaru nosaukt 

Neveicina dabisko pļavu 
veidošanu,neseko pesticīdu 
pārmērīgai lietošanai,dabisko 
ezeru un upju aizaugšana 

Uztrauc dabas aizsargu aktivitātes, 
kuras ierobežo saimniecisko 
darbību. Rezultātā tiek sodīts 
zemes īpašnieks, kas strādā 
ekstensīvi, vai spiests strādāt, tā lai 
viņa mežā nebūtu dabas vērtību.  nav atmiņā palicis 

Lielākā kļūda ir tās ka dabas 
aizsardzība tiek uzlikt apar 
virsmērķi, neveidojot sistēmu 
kurā zemes īapašnņieks būtu 
ieinteresēts dabas aizsardzībā, kā 
tādā. Diemžēl sistēma tiek 
veidota aizliegt, ierobežot utt.   

atkritumi nezinu nav ieviesta depozītu sistēma 

Invazīvās sugas, bioloģiskā 
daudzveidība! Izglītošana! Kvalitatīvi dati (monitorigs)! 
Nesavāktie atkritumi, invazīvās 
sugas Lielā talka 

Vajag vairāk škirot un parstradāt 
atkritumus 
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Atkritumi 

Cilvēki ineresējas par dabu un tās 
aizsardzību Nezinu 

atkritumi mežos un ceļu apmalēs nekāds 

 vēl vairāk plastmassas stabiņu uz 
ielas (kuri beigas nonaks 

izgaztuvē), sejas maskas uz ielas 
un pat uz meža takam, visi 

konditorejas produkti Rimi/ 

Maksima/Mego iesaiņoti plevē 
dēļ kovida (kurš īsti neatrodas un 
nepaliek uz virsmam) 

Kailcirtes, dabisko pļavu izzušana, 
būvniecība iepriekš neatļautās 
vietās (piem., tiek samazināta kāpu 
josla), pilsētās koku izciršana 
dažādu būvniecības projektu 
realizācijai. 

Liegums cirst mežu putnu 
ligzdošanas laikā 

Netirk ņemti vērā lieli iedzīvotāju 
protesti un paraksti, lai saglabātu 
kādu no dabas objektiem (piem., 
Rīgā Marsa parku mazdārziņus 
Skanstes rajonā). Pēc būtības 
iedzīvotājiem nav mehānismu, kā 
ietekmēt lēmumus.  

Plastmasas uc atkritumi dabā un 
ūdeņos,ķīmijas izmantošana 
lauksaimniecībā, mežu izciršana Nav nozīmīga. 

Atkritumu savākšana un 
'škirošana, kas rit lēni un nav 
organizēta pietiekami. 

izzūd dabiskās pļavas. Lai cīnītos ar 
invazīvām sugām, piemēram, 
latvāņiem, pļavas tiek nopļautas, 
neļaujot to augiem iziet pilnu 
augšanas ciklu ar sēklu izsēšanos. 

nezinu. varbūt tas, ka sabiedrība sāk 
pievērsties zaļākam dzīvesveidam: 
bioloģiskā saimniekošana, zero 
waste kustība. nezinu 

bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanās intensīvās 
lauksaimniecības un 
mežsaimniecības ietekmē 

pārtraukta meža infrastruktūras 
būvniecība putnu ligzdošanas 
periodā (LVM mežos) 

Valsts nevēlēšanās palielināt 
bioloģiski apsaimniekotas 
lauksaimniecības platības 

Piesārņojums, invazīvi augi, 
negatīvas neefektīvas 
saimniekošanas sekas 

Par gaisa kvalitātes uzlabošanu, 
dažādu pesticīdu aizliegums, "lielā 
talka" 

Piesārņojums gaisā un apkārtējā 
vidē, aizsargjoslu neievērošana 
realitātē ne pēc likuma 

Agresīva lauksaimniecība, 
ķimikāliju izmantošana  Nezinu 

Atkritumu nekonsekvence 

šķirošana  

aizsargājamo biotopu platību 
samazināšanās 

dabas skaitīšana- stāvokļa 
apzināšana 

DAP bieži nespēj risināt lokālās 
problēmas ierēddnieciskās 
struktūras dēļ 

 lauksaimniecībā izmantojamo 
līdzekļu ietekme uz bitēm un 
pārējo  dabu. Mežu izciršana. 

Tas, ka pagaidām neatļāva samazināt 
cērtamo koku izmērus un vecumu 
(mežā). 

Neizdodas panākt dažu vielu 
aizliegumu lietot lauksaimniecībā. 

Mežu izciršana, sadzīvē un 
rūpniecībā izmantoto ķīmisko vielu 
izmeši, Cilvēku uzvedība 

Zvejas ierobežošana, Ķimikāliju 
lietošanas ierobežošana 

Mežizstrādes palielināšanās, 
jaunu, nevajadzīgu ceļu būve 
mežos, nesakārtota pilsētu 
infrastruktūra 

Lielais piesārņojums ar 
iepakojumiem. 

Apkārtnes sakopšana. Atkritumu 
šķirošana. 

Daudzīe mākslīgie liegumi, bez 
pamatojuma. 

Atkritumi. To esamību ietekmē 
sliktā un dārgā atkritumu 
apsaimniekošana. Atkritumu šķirošana. 

Biotopu noteikšana vietās, kurās 
jau tiek veikta saimnieciskā 
darbība. 
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Privāto meža īpašnieku uzvedība, 
attieksme pret meža atjaunošanu, 
zinātnieku viedokli. Tas neattiecas 
uz visiem, bet daļu privāto 
apsaimniekotāju.  

Ja ar humoru, bet pietiekami 

nopietni, tad Svilāna kunga 
nokļūšana pārvaldes vadībā. Nav viedokļa 

Upes un spēkstaciju kanāli, 
aizsprosti. Dabīgo pļavu 
izzušana/iznīcināšana/aizlaišana 
krūmājos, atkritumu pārbagātība 
dabā, intensīvā mežu izciršana... 
Katrā parkā būtu jāatstāj 
nenopļauti laukumi, lai atjaunojas, 
uzzied, priecē un bagātina, baro 
bites... Nevaru nosaukt Šausmīgi gauss temps.  
Problēmas atkritumu 
apsaimniekošanā (ietekme uz vidi, 
ko var vērtēt kā daļu no dabas), 
aizaugošas bijušās 
lauksaimniecības zemes 
(paredzama augsnes 

paskābināšanās, platībai aizaugot 
ar skujkokiem, kā arī pļavu un līdz 
ar to sugu daudzveidību samazin.) 

Putnu un biotopu direktīvas 
ratificēšana, Natura 2000 tīkla 
izveide, labāka aizsardzības statusa 
nodrošināsana tām ĪADT, kas bija 
nodibinātas vēl pirms Natura 2000 
tīkla izveides, labāka komunikācija ar 
sabiedrību 

kompromisa trūkums sadarbībā 
ar citām jomām, Eiropas nozīmes 
sugu aizsargājamo uz privāto 
meža īpašnieku rēķina 
(mikroliegumi), jāsaprot, ka 
neliela kompensācija vairāku 
gadu garumā nenosedz 
"iesaldētos" cilvēku līdzekļus 

Izcirstie koki pilsētās. Neesmu pamanījusi. Nezinu. 

Visvairāk satrauc piesārņojumi. Pie 
mums ir laba sistēma ar 
miskastēm, bet tik un tā ir ļoti 
daudz cilvēku, kuri atstāj mēslus 
mežā, jūras piekrastē. To ietekmē 
cilvēku neapzinātība, neatbildība 
un izskatās, ka cilvēkiem daba nav 
prioritātē. 

Es īsti nesekoju visiem dabas 

aizsardzības notikumiem, bet 
nozīmīgākais ir tas, ka pievērš 
uzmanību dabas problēmām, ievieš 
jaunus likumus un aizsarājamās 
teritorijas, lai pasargātu biotopu un 
ekoloģisko daudzveidību. 

Manuprāt, vajadzētu vairāk 
informēt sabiedrību par 
problēmām dabā un par to 
svarīgumu, taisot daudzveidīgus 
posterus un varbūt pasākumus, 
kur cilvēki var piedalīties, 
piemēram, cīnities ar invazīvām 
sugām un uzzināt kas tās tādas 
vispār ir. 

Pārmērīga dabas aizsargu aktivitāte 
traucē dabisko procesu norisi. Daba 
ir mainīga un tas jāpieņēm nevis 
jācenšas iekonservēt uz mūžu 
esošo dabas stāvokli. 

Atkritumu poligona Getliņi Eko 
izveide un ekspluatācija 

Nav atrisināta daudzu atkritumu 
veidu (riepas, PET pudeles un 

tml.) pārstrāde. 
Cilvēku radīts piesārņojums, 
atkritumi. Nepietiekama 

apsaimniekošana teritorijās gar 
upēm; arī vietās, kur ir ierobežota 
saimnieciskā darbība. Neesmu pietiekami informēts.  

Sabiedrību par dabas aizsardzību 
vajadzētu izglītot, rast vienotu 
risinājumu dažādām sabiedrības 
grupām, ne tās šķelt. 

Dabisku mežu neesamība un liela 
cilvēka ietekme gandrīz visur dabas skaitīšana mežsaimniecības politika 

Nekas neuztrauc. Latvija dabu 

neizmaina, ar savu mazo ietekmi, 

maz cilvēku un maz ražosanas. Nezinu. 

Noteikti dabas skaitīšana. Privātie 
meža īpašnieki uzzinot, ka viņu 
mežā ir potenciāls biotops, 
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steidza tos nocirst, kaut vai to 

nebija plānojuši. 

klimata pārmaiņas un tā rezultāti: 
ziemas bez sniega, pārāk karstas 
vasaras, parādās jaunas invazīvas 
sugas uz palikšanu, tai skaitā 
visādas ērces, odi. lauksaimniecības 
kaitēkļi un citi mošķi. Vietējām 
augu sugām kļūst par karstu u.tt.. 

Dabisko pļavu apsaimniekošana ar 
mobilajiem ganāmpulkiem. 

Mazo upju un strautu krastu 

aizaugšanas ar kokiem un 
krūmiem, kas rada ūdeņu 
noēnojumu, piesārņojumu ar 
lapām un zariem.ojumu 

Latvijas daba ir tieši atkarīga no 
globālajām pārmaiņām 

Domāju, ka Eiropas savienības zaļā 
politika veicina- bioloģisko 
laiksaimniecību 

Dabas skaitīšana, kuru veic 
neprofesionāļi.  

Sugu dzīvot es sagandēšana/ 
izzušana Grūti spriest 

Konvencionālās lauksaimniecības 
ietekme 

Būvniecība, sevišķi pilsētās, kur pat 
nomales tiek pārvērstas par 
"betona kluču novietnēm" uz mežu 
un pļavu rēķina.  

Nezinu neko, kas atbilstu šādam 
vērtējumam. 

Vienas lielākās nav. Ir vairāki 
neveiksmīgi normatīvi pieņemti, 
kas ilgtermiņā nenesīs neko labu 

dabai. 

Vecu, bioloģiski vērtīgu mežu 
izciršana. LVM neilgtspējīga mežu 
apsaimniekošana. Kailciršu aizliegums piejūras zonā 

Pēckrīzes ciršanas apjomu 
nesamazināšana. 

Ūdeņu eitrofikacija Palieņu pļavas Mazie hes 

Intenzīva mežu izzāģēšana(24/7), it 
sevišķi pavasarī,-vasarā.  Nevaru iedomāties.  

Lielākā kļ<da ir intensīvā 
lauksaimniecība 

Plastmasa. To rūpniecībā un 
tirdzniecībā iepakojumiem lieto 
neadekvāti. 

Plastmasas trauku tirdzniecības 
aizliegums. Medņu medību aizliegums. 

Atkritumi ? ? 

Mikroplastmasa, globāla problēma 
un arī katra indivīda problēma. + 
Latvijā, manuprāt, ir liela nelegānā 
atkritumu nopludināšana, t.sk. 
šķidrā Talkas 

Ventspils atļauja būvēt milzu vēja 
ģeneratorus.  

Kaitēkļu izplatība ,spānijas 

kailgliemeži ,mizgraužu .Ietekmē -
pārlieku lielā aizraušanās ar 
biotopu izveidi .Jāļauj cilvēkiem 
saprātīgi saimniekot . Gudrona dīķu attīrīšana Pārlieku liela biotopu izveide  

Mežu izciršana un monokultūru 
plašums visās nozarēs 

Dabas vērtību uzskaite, jo sākā visi 
tam pievērst uzmanību 

Valdības un ministriju STULBUMS 
- ja nedzird un neanalizē 
neatkarīgu pētnieku darbu 
rezultātus, bet atsaucas uz 
pērkamiem zinātniekiem, tad 
cietīsim mēs visi 

Piesārņojums 

Aizliegt apmeklēt konkrētas dabas 
vietas - rezervātos, purvus utr 

Nesakārtotā vide ap klintīm, kas 
drūp, piesārņojums, ūdens tilpņu 
piesārņojums  
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Intensīvā industriāllā 
lauksaimniecība iznīcina 
dauzveidību un saindē augsni un 
ūdeņus. Būtu laiks pāriet uz 
illgtspējīgu bioloģisko 
saimniekošanu. Baidos arī par 
Latvijas mežiem  - jūtu, ka būs 
spiediens cirst vairāk un arī dabas 
liegumu zonāsāss  

Diemžēl, nevaru neko minēt, taču 
kopumā priecājos, ka Vides pārvaldei 

pagaidām izdodās noturēt pozīcijas 

Varbūt mazo Hesu būvniecība. 
Bet lielākā kļūda ir - politiskās 
gribas trūkums izveidot Latviju 
par biolğiskas saimniekošanas 
zonu. 

Pieaugušo mežu izciršana, dabisko 
zālāju izzušana, parastu savvaļas 
sugu skaita sarukums. Tieši 
ietekmē cilvēka darbība (mežu 
izciršana, sugu dzīvotņu 
iznīcināšana, dabisko pļavu 
uzaršana) un bezdarbība (pļavu 
pamešana). Nevaru tādu iedomāties. 

ES nozīmes biotopi nav aizsargāti, 
tie tiek iznīcināti katru dienu. 
Mežu ciršana putnu ligzdošanas 
laikā. Lauksaimniecības atbalsta 
politika - atbalsts intensīvajai 
lauksaimniecībai. 

Mežu izciršana. Covid ietekmē 
lielas cilvēku plūsmas dabas 
teritorijās, kur nav atbilstoša 
infrastruktūra, līdz ar to apdraud 
dabu. Kā arī nepilnīgs kontroles 
mehānisms, lai konstatētu 
pārkāpumus un sodītu - kāpu 
izbraukāšana, pelēšanās Ummī utt. 

Dažādi ES projekti bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai, mobilais 
ganāmpulks, infrastruktūras 
atjaunošana vai izveidošana no 
jauna. 

nozares zemais atalgojums, darba 

spēka trūkums 

Nepārdomāti atsevišķu sugu 
saudzēšanas pasākumi, nedomājot 
par cilvēka interesēm un pat 
drošību. Nav atbildes. 

Pārāk stingrā likumdošana 
medībām, nekontrolēta stirnu un 
vilku, lāču savairošanās. 

līdzsvarotas politikas trūkums tādu nav patstāvīgas domāšanas trūkums 

Viss ir kàrtībâ Panikas séśana.  
Dabas skaitisana, ipasumtiesibu 

ierobezosana 

Intensīvās lauksaimniecības 
apjomu palielināšanās, ūdeņu 
kvalitātes, bioloģiskās 
daudzveidības pasliktināšanās 

Vēsturiski piesārņoto teritoriju 
sanācija - Gudrona dīķi, izgāztuves 
u.c. objekti 

VVD nespēja tikt galā ar 
piesārņotājiem, acu pievēršana uz 
problēmām 

Ķīmijas nonākšana dabā Nelikumīgā kuģa nojaukšana kāpās 

Liegumu uzlikšana atsevišķām 
personām- bez, vai neadekvāti 
zemu kompensāciju 

Pesticīdu ietekmē uz cilvēku un 
apkārtējo vidi un augu valsti, 
kukaiņiem, putniem, zivīm, 
zvēriem. Pārspīlētā mežu 
atjaunošana, kas noved pie plikiem 
laukumiem mežu vietā - tas 

savukārt noved pie mežu 
izžūšanas,kas izraisa 
sausumu,pazeminātu 
ugunsdrošību, Gudrona dīķu likvidēšana. 

Mežu iznīcināšana. Cūku mēra 
ierobežošanai nebija atrasti 
cēloņi, mežacūku izšaušanu 
uzskatu par nežēlīgu un pilnīgi 
bezjēdzīgu. 
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Biotopu un savvaļas natīvo sugu 

daudzveidība un saglabāšana. 
Piesārņojums ar sugas un biotopus 
apdraudošām vielām. Ietekmē 
biznesa (t. sk. valdību un 
likumdevēju) šī brīža pieejas 
jautājumu risināšanā. 

Kaut neliela, bet sabiedrības 
izglītības līmeņa celšana . 
Sabiedrības iesaiste dabas 

aizsardzībā. 

Vides ministrijas centrālā aparāta 
stagnācija dabas aizsardzības 
jautājumu risināšanā. Tās vājā 
kapacitāte un vāja uzstājība 
daudzu būtisku ar dabas 
aizsardzību saistītu jautājumu 
risināšanā. 

Stulbi valdības lēmumi. Un 
bezmugurkaulnieki VARAM vadībā. 

Satversme tiesas spriedums par 

applūstošajām teritorijām un tam 
sekojošie grozījumi Aizsargjoslu 
likumā, kas ļoti būtiski ierobežo 
būvniecību applūstošajās teritorijās. 
Arī tas,  ka "dabas aizsardzības 
fronte" lielā mērā ir noturēta. 

Līdz šim katastrofālu kļūdu, šķiet, 
nav bijis, bet vislielākā kļūda būs, 
ja tiks pieļauta Dabas skaitīšanā 
nokartēto ES nozīmes biotopu 
iznīcināšana. 

Invazīvas sugas. Ietekmē cilvēks, 
kurš tās vai nu apkaro vai łauj 
izplatīties. 

Zemes īpašnieku mācības par zālāju 
apsamniekošanu  

Karastāvoklis starp dabas 
aizsardzību un ekonomiku  

Lauksaimniecība un 
mežsaimniecība kā industrija, kuru 
maz interesē dabas norises 

Dabas teritoriiju uzskaite, virzīšanās 
uz PET pudeļu nodošanu 

Lūšu medību aizliegums, izcirtumi 
ar vientuļiem nokaltušiem un 
nolūzušiem kokiem 

Pazūd dabiskās pļavas, piesārņojas 
ūdens Nezinu 

Par daudz lauksaimnieki indē 
laukus, pazūd bites, mežu 
īpašniekiem nerūp aizsargājamo 

putnu ligzdošana 

Mežu izciršana, pesticīdu lietošana 
lielos apmēros lauksaimniecībā 

Dažādu dabas objektu pasargāšana 
no iznīcināšanas 

Lauksaimniecībā izmantoto 
pesticīdu neierobežošana 
pietirkamā apmērā 

Lauksaimniecības ķīmija tūkstošiem 
hektāri indē gaisu un ūdeni.  nezinu 

aizvien vairāk gāž  ķīmiju uz  
laukiem 

Siltums Plastmasas aizliegums Nezinu 

Intensīvā lauksaimniecība - 
pesticīdi, minerālmēsli 

Atbalsts dabiskajām pļavām- 

līdzmaksājumi,  uzskaite, mobilie 
ganāmpulki 

Mežizstrādes aizlieguma putnu 
ligzdošanas laikā neieviešana 

Emisijas daudzums, ķimikālijas 
lauksaimniecībā, nesakārtota 
likumdošana attiecībā pret 
dzīvniekiem, galvenokārt, 
zvēraudzētavu eksistence un ne 
noregulēta atkritumu šķirošana 

Baltijas jūras piesārņojuma 
samazināšana Augšā minētais  

Ķimikāliju izmantošana 
lauksaimniecībā Atkritumu šķirošana, savākšana Depozīta sistēma, kuras nav 

Dzīvotņu iznīcināšana, ko ietekmē 
intensīvā lauksaimniecība un 
mežsaimniecība Kailciršu neatļaušana piekrastē Pesticīdi 

Apbūve, īpaši Baltijas jūras 
piekrastē, Raila Baltica draudi, 
mežu izciršana. Dažu mikroliegumu izveide 

Plašo apbūves un derīgo 
izrakteņu ieguves teritoriju 
ieplānošana mežos daudzās 
pašvaldībās. 
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Izgāztuves mežā SOS karte par izgāztuvēm 

Oficiālo izgāztuvju 
nekontrolēšana, piemēram lielais 
ugunsgrēks. 

neprognozējamie dabas untumi nevaru nosaukt nezinu 

Atkritumi un intensīvā 
lauksaimniecība. Lielā talka 

Atkritumu šķirošana - prektiski 

neko nemaina. Pēc tam jāšķiro 
tàpat kā kopējie. Kādēļ gadu 
gadirm tikai runā,bet depozītu 
sistēma citās valstīs sen jau ir pati 
par sevi saprotama lieta. 

Lieli lëmumi (mainīt zemes/meža) 
statusu,) tiek pienemti pagasta 

pašvaldībās, kur korupcija, interešu 
konfliks un zems izglītības līmenis. 
Lobijs.  Plastmasas trauku utml aizliegšana.  

Latvijas dabas resursu 

iznomāšana, galvenokārt 
ārzemniekiem. Ezermalu apbūve. 
Resursu ieguve bez ietekmes uz 

vidi novērtëšanas.Neregulēta 
intensīvā l/s 

Ceļu būves tendences - taisnošana, 
grāvji. Industriālā lauksaimniecība - 
samazinās dabiskās dzīves vietas 
daudzām putnu sugām. Neefektīvā 
invazīvo sugu apkarošana. Gudrona dīķu sakopšana. Nezinu. 

Dabas daudzveidība mazināšanās 
un Baltijas jūras eitrofikācija Biotopu apsekošana Ūdeņu eitrofikācijas ierobežošana 

Ekstensīvā lauksaimniecība, 
Mežistrāde, zvejniecība,naftas 
uzglabāšana, vecs autotransports glifosātu ierobežošana 

Atkarība no ārējiem resursiem, 
nespēja pret lieliem dabas 
piesārņotājiem, neizglītota 
sabiedrība 

Mežu izciršana un lauksaimniecības 
zemju apstrāde ar ķimikālijām, 
pārāk lielu lauku veidošana, 
neatstājot starp tīrumiem brīvas 
zonas. Tāpat lauksaimniecības 
dzīvnieku lielfermu pārāk daudz. 
Žēl, ka netiek atbalstītas dažu govju 
turēšana viensētās 

Tas, ka vismaz sabiedrība ir kļuvusi 
neiecietīgāka pret dažādām dabas 
izpostīšanas lietām 

Tas, ka vēl joprojām tiek lietoti 
pārāk daudz pesticīdi un tiek 

pieļauta  arvien mazāku koku 
izciršana 

Gaisa piesārņojums Gudronu dīķu attīrīšana Neži tiek izcirsti pārāk strauji 
Viavairāk satrauc grētisku idiotu 
savairošanās. Nav tādu. Vēja ģenerātori . 
Mono kultūras audzēšana 
lauksaimniecībā. Mežu izciršanā un 
īpašnieku bezatbildība šai 
jautājumā.  Herbicīdu un pesticīdu ierobežošanā.  

Nepietiekama sabiedrības 
izglītošana.  

Dabiskās vides iznīcināšana. 
Dabiskos mežus izcērtot un to vietā 
stādot tīri priedes vai ko citu tikai 
cilvēkam noderīgu. Dabiskās pļavas 
pārveidojot par labības laukiem.  Tādi ir? 

Atkritumu šķirošanas neiviešana 
visā valstī. Kā arī likumu izdošana 
kas atbalsta daudzveigīgu pļavu 
un vides iznīcināšanu par labu 
lauksaimniecībai. 
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mežu izciršana nebiju tādu redzējusi 

1) iepakojumu, masku, cimdu 

izmantošana pedējā gada laikā; 2) 
plastmasas izstrādājumu 
izmantošanas aizliegums publiski 
pieejamus šķirošanas konteinieru 
uzstādīšanas vietā; 3) 
tirdzniecības centru darbības 
ierobežošana (tas apturēja H&M 
iniciativu) 

Dabas daudzveidības mazināšnās nezinu nezinu 

Piesārņojums, ko rada caur 
intensīvas lauksaimniecības 
praksēm Dabas skaitīšana 

Atbalsts lielsaimniekiem, nespēja 
veidot stratēğisku, 
konkurētspējīgu un ilgtspējīgu 
vides politiku, minostriju nespēja 
virzīties uz kopīgu mērķi  

Mežu izsaimniekošana, jūras un 
ezeru piesārņojums, dabisko pļavu 
izzušana, kaitniecisko atkritumu 
izmešana dabā 

Neesmu sekojusi informācijai par 
dabas aizsardzības panākumiem 

Zemkopības ministrijas virzītās 
izmaiņas koku ciršanas 
noteikumos, kas ļaus meža 
īpašniekiem cirst jaunāku mežu 

Cilvēku vienaldzība, materiālā 
labuma iegūšana pāri par dabas 
saudzēšanu. Nezinu nevienu panākumu. 

Lauksaimniecības, 
mežsaimniecības, 
tautsaimniecības pretstatīšana 
dabai, kas pārsvarā veidojas no 
dzīšanas pēc peļņas par katru 
cenu. Tā ir šaurā viendienīga 
domāšana, kas pārņēmusi visu 
pasauli. Latvijā, diemžēl, nav 
savādāk. 

Cilvēku bezadbildība- tas, kas nav 

mans, tad varu darīt visu kā gribu. Latvijas Dabas skaitīdana 

Meža "dedzināšanas" projekts 
GNP teritorijā Raiskuma pagastā. 
Ieguvēji bija tikai tie, kas izcirta 
mežu un realizēja apaļkokus. 

Visvairāk satrauc dabas resursu 
neilgtspējīga izmantošana - 
piemēram derīgie izrakteņi (īpaši 
kūdra), pārāk intensīva un liberāla 
meža izmantošanas politika, 
atsevišķos reģionos pārāk 
intensīvā, lokāli pārāk intensīva 
lauksaimniecība - monokultūru 
sējumi. 

Laba lieta liekas bioloģisko pļavu 

apsaimniekošanas kursi un ar to 
saistīto jaut;ajumu aktualizēšana, 
projekts Grasslife. 

Manuprāt nav īsti pilnvērtīgi un 
nedarbojas aizsargājamo sugu 
aizsardzības plāni. domāju nav 
reāla paveiktā darba šajā jomā - 
vairāk ir tikai "uz papīra". 

nenormāli izcirstie meži un 
nosusinātie kūdras purvi 

upju gultņu tīrišana no sakritušajiem 
kokiem 

mazās spēkstacijas uz mazajām 
upēm 

Mežu piesārņojums ar 
atkritumiem. Cilvēku bezatbildības 
un slikuma dēļ sastopam pilnus 
grāvjus ar atkritumiem 

Dabīgo pļavu atjaunošana un pilsētu 
apzaļumošana Nezinu 

Bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanās 

Dabas skaitīšana un no tā izrietošie 
lēmumi 

Subsīdiju trūkums par liegumiem, 
mikroliegumiem 
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piesārņojums un atkritumi aizsargājāmo teritoriju uzturēšana mazie HES 

Nepārdomāta un tuvredzīga dabas 
aizsardzības politika, kas 
nodarbojas ar konservēšanu, nevis 
esošajiem un prognozējamiem 
klimatiskajiem atbilstošu 
ekosistēmu pakalpojumu 
veicināšanu, pilnībā ignorējot  to, 
ka dabā notiek izmaiņas 

Nevaru nosaukt nevienu pozitīvu 
panākumu, bet ārpus Latvijas 
teritorijas atsevišķos jautājumos 
veselais saprāts gūst virsroku, 
piemēram, klimata politikas 
dokumentos atzīstot, ka novecojuši 
meži ir problēma, nevis mērķis, uz ko 
tiekties 

Neizdodas atcerēties kaut ko, kas 
nav kļūda. Spilgtākais piemērs, 
kas nāk prātā, ir 300-400 gadus 

vecu koku izzāģēšana Ķemeru 
tīrelī, lai mazinātu cilvēka 
antropogēno ietekmi. Nezin, kāda 
ietekme bija lielā mēra laikos 18. 
gadsimtā? 

Cilvēki, kas izmet savus atkritumus 
dabā Vairāk sakoptu vietu 

Tik ilga vilcināšanās ar depozītu 
sistēmu 

Kartupeļu vaboles Nav ne jausmas 

Dēļ kāda reta auga aizklapē ciet 
ezeru pie Lilastes 

Latvijas dabā mani visvairāk 
uztrauc nepārdomāti dabas 
aizsardzības lēmumi, kas ietekmē 
Latvijas dabas vērtību 
saglabāšanos, jo liela daļa no tām ir 
cilvēku saudzīgas saimbniekošanas 
rezultāts. Nav tāda. 

Ir daudz kļūdu. Piemēram, 
bezjēdzīga biotopu izveidošana 
un saimnieciskās darbības 
aizliegšana tajos, nepadomājot, 
ka biotopi izveidojušies saprātīgas 
un dabas daudzveidību vairojošas 
saimniekošanas rezultātā. 

Mežu izciršana, kūdras ieguve, 
novecojušas lauksaimniecības 
metodes, iedzīvotāju neziņa par 
dabas procesiem.  LIFE GOODWATER IP 

Voluntāro oglekļu tirgu 
meizmantošana, lai samazinātu 
valsts mežu izciršanu un purvu 
nosusināšanu.  

Mežu izciršana, purvu iznīcināšana 
kūdras ieguvei. nav zināms kopējā sabiedrības vienaldzība 

Agresīvā lauksaimniecībā. Nav nekas ievērojams panākts. 
Gadsimta zaudējums - Latvijas 

ainavas pārvērtības.  
Invasivas sugas ka tadas, 

notekudenu attirisana Dabas datu skaitisana   Balt.j.lica piekrastes likumdosana  

Mežu izciršana, tā vietā sastādot 
monokultūras plantācijas. Nav. 

Bailes būt stingrā opozīcijā 
mežcirtējiem un medniekiem. 

Atkritumi, cilvēka rīcība Atkritumu šķirošana Atkritumu šķirošana 

atkritumi 

Nezinu nevienu nozīmīgu pasākumu 
Latvijā, kas tiešām būtu ko 
ietekmējis "Kašķis" ar lauksaimniekiem.  

Notekūdeñi, dabā izmesti 
atkritumi: cilvēks Nezinu Nezinu 

Talkas "Bišu un citu kukaiņu iznīcināšana" Slēgtās dabas takas 

mežu noziedzīga izzāģēšana ; 
Monsanto monopols uz augsnes 

sagandēšanu : svešzemju sēklas 
materiāls , indes ,kuras pielieto  

nav nekādu panākumu , ir tikai 
zaudējumi ! 

kopš 1990. g. nav notikusi  Agrārā 
reforma . Amerikāniskā lielplatību 
saimniekošana ; vēsturiska 

Latvijas lauksaimn.iznīcināsana 
Zemgalē; mežu nežēlīga izciršana 
etc.  

Dabas piesārņošana pie lieliem 
autoceļiem 

Paskatīties un tīrīt mežus un Latvijas 
dabu netikai parkos un nacionālos 
dārzos , bet arī ārpus privātām 
tetitorijām 

Netiek vākti un turīgi meži, netiek 
apstrādi meži no ērcēm, netiek 
tirīti ceļi ārpus pilsētām 
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Atkritumu daudzums ko iedzīvotāji 
un uzņēmēji izmet mežos un 
nomaļās vietās. Domāju, ka to 
izraisa cena, kas jāmaksā par 
atkritumu savākšanu.  Nezinu. Nezinu. 

Ūdensiztilpju piesārņojums. Koku 
izciršana.  Nezinu Nezinu 

ssatrauc klimata izmaiņas ,ko  
ietekmē  valstis kas piesārņo ar 
co2, so2  - ķīna, amerika 
rietumeiropa gudrona dīķu  savākšana 

Lielas naudas izšķērdētas 
nelietderīgos projektiņos bez 
atdeves 

Nepietiekami uzraudzīta 
rūpniecības sfēra, kā rezultātā tiek 
nodarīti būtiski un dažkārt 
neatgriezeniski postījumi dabai. 
Tāpat neapmierina valsts 
mežsaimniecība, izcirtumos stādot 
vienveidīgs un ekonomiski 
izdevīgus kokus, tādējādi zaudējot 
daudzeidību Nav viedokļa 

Ignorance ekonomikas 

uzlabošanas nolūkos 

minimāla atkritumu šķirošana, upju 
un mežu piesārņojums, kuru 
kontrolē tikai uz papīra un fiktīvi 

izglītotu un apzinīgu iedzīvotāju 
pieaugums, kuri sakārto vidi sev 
apkārt 

tikai lielo atkritumu 

apsaimniekotāju atbalsts valsts 
līmenī, bet lai iekustinātu 
masveidā šķirot un dzīvot un 
uzvesties zaļāk, ir jāatbalsta 
pavisam citas iedzīvotāju grupas 
un mērķauditorijas. 

Likumi Dīķis  dabas parki  

Ilgtspējīgas stratēģijas trūkums: 
dabas aizsardzības aktivitātes tiek 
balstītas inovatīvos projektos,bet 
valstij, šķiet, nav sttatēģijas, kā 
UZTURĒT Latvijas dabu. Nezinu 

Neļaut pelnīt naudu dabas 
aizsardzības teritorijām, bet ļaut 
tādām valsts kapitālsabiedrībām 
kā Latvijas valsts meži. Tā ir 
negodīga konkurence. 

ĶĪMIJA LAUKSAIMNIECĪBĀ, 
RŪPNIECISKAIS PIESĀRŅOJUMS, 
MEŽU NEPAREIZA 
APSAIMNIEKOŠANA, DABAS 
RESURSU NESAUDZĪGA 
IZMANTOŠANA (PURVI), 
SABIEDRĪBAS IZGLĪTOŠANA UN 
DABAI DRAUDZĪGAS 
SAIMNIEKOŠANAS ATBALSTĪŠANA TĀDU NEZINU 

ŠOBRĪD IR ĻOTI PIESĀRŅOTI EZERI 
UN UPES, TIE AIZAUG. NAV 

STINGRAS POLITIKAS RŪPNIEI 
CISKO PIESĀRŅOJUMU 
IEROBEŽOŠANAI.  

plašā pesticīdu lietošana īsti nav tādu... nav komentāru 

Iejaukšanās ar nepārdomātiem 
aizliegumiem, kas, aizsargājot 
vienas radības, apdraud citu 
eksistenci. Pārmēru savairojušies 
stārķi, dzērves, gulbji, krauķi. Dabas skaitīšana 

Neadekvātās prasības un dumja 
atļauju izsniegšanas sistēma 
pavasara zosu letālajai 
atbaidīšanai lauksaimnieku 

sējumos 

Nekas nesatrauc. Stabilitāte. Nekas. 
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Mežu izciršana un pilsētu radītais 
piesārņojums 

Nākamgad tiks ieviesta pet pudeļu 
pieņemšanas sistēma, centieni 
samazināt plastmasas iepakojuma 
lietošanu 

neesmu pārliecināta, ka valsts 
līmenī tiktu kontrolēta ķīmisko 
vielu lietošana laiksaimniecībā un 
cita piesārņojuma nonākšana 
dabā (neattīrīta kanalizācija un 
notekūdeņi)) 

piesārņojums. - - 

Netiek ievērotas aizsargjoslas, tiek 
izcirsti visi krūmāji, mazās 
elektrostacijas neievēro dabisko 
ūdens plūsmu pār dambi. 

Aizsargjoslu ieviešana gar 
novadgrāvjiem. Krūmāju izciršana. 

Izzūd krūmāji, tos notīra un iesēj 
graudus. Izzūd dabas daudzveidība. 
Graudkopības interesēs tiek 
iznīcinātas dabīgās dzērvju un citu 
purvājos dzīvojošo putnu 
ligzdošanas vietas. Skumji ka 
dzērves klīst pa plikiem laukiem. 

Sabiedrības informēšana par 
bioloģisko pļavu nozīmi. Nekas nenāk prātā 

Atkritumi mežos, jūras krastā un 
ceļa malu pieturās. Nezinu tādu! 

Dabas apsaimniekotāji, Latvijas 
valsts ceļš, Latvijas valsts meži un 
atkrituma apsaimniekotājs 
Piejūra īsti neinteresē daba, kat 
tik nauda nāk. 

Biotopu un dzīvesvietu platību 
samazināsanās būvniecības 
ietekmē 

Vadlīniju izstrāde biotopu 
aizsardzībai un dabas skaitīšana 

Nespēja cīnīties ar nelikumīgu 
būvniecību  

Sugu daudzveidības mazināšanās, 
mežu intensīva izstrāde, 
nesaudzējot zemsedzi. Intensīvās 
lauksaimniecības ķimizētā ietekme 
uz biotopiem, dabisko pļavu 
izzusana, putnu izmīcināšana 
(piem., iznīcinot reto putnu ligzdas, 
lai īpašumam nepiemērotu 
liegumus) 

Šķiet, iekšzemes ūdeņu kvalitātes 
uzlabošanās. Dabas skaitīšanas 
projekts. 

Piejūras kāpu apbūve, 
likumdošana par mežu izciršanas 
atļaujām 

1. Cilvēku attieksme ir 
pasliktinājusies, jo ļoti daba ir 
piesārņota ar  atkritumiem . 2. 
ikdienā mājās, rūpnīcās un 
lauksaimnieki ļoti daudz lieto indes 
. 3. Dabas liegumos, piemēram, 
Ziemeļvidezemes liegumā cilvēki 
iebrauc ar kvadrocikliem utt. 

Manas mācību stundas, ikdienas 
piemērs  - iemācīt saviem skolēniem 
nemēslot, domāt, lai ikdienā lieto 
videi draudzīgas vielas.  

Nevis rīkot ,,Lielo talku", bet 
mācīt, izglītot sabiedrību (arī ar 
ļieliem sodiem) vidi nesamēslot.  

Mežu ciršana putnu lligzdošanas 
laikā.Lauksaimniecībā izmantojamo 
zemju pieaugums. Dabas inventarizācija. 

Par mežu ciršanu pavasarī 
neierobežošanu.Likuma 
nepieņemšanu. 

Piemēslošana. Plastmasa. Nav tādi. 
Nespēja apsaimniekot atkritumus 
un notekūdeņus. 
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Tas ka parslile ka ir slikti un cilveki 

nesaprot vairs lauku dzivi 

Tas ka lauksaimnieki ievies precizo 

miglosanu. Loti labi strada un man 

blakus lielais zemnieks automatiski 

gan gar maju gan gar upi izsledz 

Tas ka zalie gribeja dedzinat 

kemeros mezu un tad vilka nost 

mizu 

Aizaugumi, nekoptas vietas, meži, 
grāvji upju palienes 

Manuprāt cilvēki sāk apsaimniekot 
savu apkārtni Zivju bojāeja, upju aizaugšana 

Meža zvēru savairošanās, bail 
iekļūt auto avārijā Gudrona dīķu iztīrīšana Nevaru atbildēt  
pesticīdu (tās IR reālas indes) 
lietošana lauksaimniecībā, jo tas 
ietekmē visu ekosistēmu 

aizliegt tirgot, lietot plastmasas 

vienreizējos traukus 

ļoti neliels, nevienlīdzīgs atbalsts 
bioloģiskajai lauksaimniecībai 

atkritumi, hidrostacijas,ķīmiskā 
rūpniecība, negadījumi AES 
kaimiņvalstīs, mežu masveida 
izciršana mežu stādīšana 

naudas vara pār dabas interešu 
aizstāvību, ierēdniecības gausa 
darbība dabas aizsardzības jomā 

mežu izciršana, ķimiskā mēslojuma 
pielietojums, koku un pļavu  
nesaglabāšana  Rigā,, u.c. nevaru nosaukt nespēja aizsargāt mežus 

Mežu izciršana, pesticīdu 
nekontrolēta lietošana 
lauksaimniecībā, nepārdomāta 
dabas resursu izmantošana 

Dabas aizsardzības peojekti 
bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanā 

Dabisko pļavu izzušana, mežu 
izciršana, meža ainavu izzušana. 

Piesārņojums, lauksaimniecības 
intensifikacija ,kas atstāj sekas  

Veikta un ceļā uz datu apkopošanu 
Dabas skaitīšana  

Nespēja pieņemt MK noteikumus, 
lai aizsargātu ES nozīmes mežu 
biotopus no nocirsanas un zālāju 
biotopus arī tad ja saimniekam 
nav LAD atbalsta. Nespēja 
komunicēt ar saimniekiem ,lai 
nebūtu tā ka visu izcērt vēl pirms 
Dabas skaitīšanas no bailēm. 

Zaļo aktivitātes Biotopu kartēšana Mežu dedzināšanas eksperiments 

Globālā klimata pārmaiņas likvidēti pilnī'ba gudrona dīķi Nav viedokļa 

Galvenokārt neilgtspējīga 
lauksaimniecība, mazāk arī 
neilgtspējīga mežu 
apsaimniekošana. Puslegālā un 
nelegālā atkritumu 
apsaimniekošana, to apjomi un 
darbības principi. 

Sekmīgi īstenotie dabas aizsardzības 
projekti kā arī individuālu cilvēku 
iesaistīšanās un pievēršanās šim 
jautājumam, jaunu un mūsdienīgu 
viedokļu veidošana Latvijas 
sabiedrībā. Vienu konkrētu piemēru 
grūti nosaukt. 

ZM subsīdiju sadale, veicinot gan 
nevienlīdzību starp lielajām un 
mazajām saimniecībām, taču 
vistiešāk veicinot nepareizu un 
neilgtspējīgu lauksaimniecības 
praksi. 

Meźi Nezinu Nezinu 

Kampaņas indivīdu apzinīguma paaugstināšanās 

Valsts struktūru (arī NVO) dzīve 
paralēlās pasaulēs ar 
iedzīvotājiem 

klimats,bizness,politika 

tas ir uz papīra, dzīvē ,dabā tas 
pazūd... likumu ignorēšana 

Abinieku un kukaiņu izzušana dēļ 
ķīmiskajiem augu aizsardzības 
līdzekļiem. Dabisko pļavu aytjaunošanas prjekti 

Lauksaimniecības politika, mežu 
ciršāna vasaras periodos 
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Piesārņojums, un ierekmē cilvēki Atkritumu šķirošana 

Mežu masveida izciršana un 
miglošana ar ķimikālijām 

Mani satrauc globālā sasilšana un 
dzīvnieku izmiršana, kas ir globāla 
problēma un pa tiešo ietekmē arī 
Latviju.  

Plastmasas piederumu tirgošanas 
aizliegšana šovasar.  

Atļauja turpināt zvēraudzēšanu 
LV; Citadele bankas atbalsts 

cūkaudzētavām LV, kas ir viens no 

lielākajiem piesārņotājiem.  

Dabisku pļavu uzaršana. mežu 
vienlaidus izzāģēšana, pesticīdi  

Nomainīts Dabas aizsardzības 
pārvaldes vadītājs 

Lauku atbalsta dienesta prasība 
visiem lauksaimniecības platībām 
piesaistīt lopu skaitu, kas degradē 
zemi. 

Tā tiek piesārņota. Nav tādu.  

Nav sakārtota dabas aizsardzības 
likumdošana, piesārņotāji netiek 
saukti pie atbildības. Jākontrolē 
netikai atkritumu izmešana, 
pārstrāde, bet arī sadzīves ķīmijas 
daudzums ūdeņos, notekūdeņos. 
Pesticīdu lietošana.arvien retāk 
sastopamas neskartas pļavas 

Bioloģiskās daudzveidībss 
samazinašanās. GrassLife mobilais ganāmpulks. 

Konvencionālo lauksaimnieku 

neizpratne par dabas 

daudzveidības nozīmi. 
Atkritumu palielināšānās sakarā ar 
covid-19 izplatību - iepakojuma 

palielinājums, katra bulciņa savā 
plastmasas maisiņā. Pļavu augu sēklu piedāvājums 

Labības lauku aparšana līdz 
braucamo ceļu malai, nav grāvju. 

Klimata pārmaiņas. Atkritumu šķirošanas uzsākšana Nav viedoklis 

Atkritumi un to pārsytrāde Atkritumu šķirošana 

Joprojām ceļmalas, meži u.c. pilni 
ar atkritumiem. 

Atkritumi Nav 

LIela naudas izšķērdēšana un 
nekāds rezultāts 

Augsnes, gruntsūdeņu, ūdenceļu 

un tilpņu piesārņojums - rada 

lauksaimniecības ķimikālijas, 
neatbilstoši lokāli kanalizācijas 
risinājumi. Vides/gaisa 
piesārņojums - novecojis 

autoparks, kļūdaina 
pilsētplānošana; Intensīva 
mežizstrāde; Invazīvas sugas. 

Nekas nozīmīgs (kas neizriet no ES 
noteiktām prasībām) nenāk prātā. Ir 
lielāka sabiedrības informētība par 
sugu daudzveidību un dabas 
aizsardzības nepieciešamību, jo īpaši 
attiecībā uz putniem. 

Būtiski iztrūkst nacionāla mēroga 
laicīga gatavošanās un 
instrumenti Zaļā Kursa nostādņu 
ieviešanai, kas varētu radīt labas 
iespējas, bet visdrīzāk radīs 
sasteigtus lēmumus un 
uzņēmumu, sabiedrības 
pretestību. 

Pārlieku lielā lauku miglošana un 
mēslošana ar minerālmēsliem, un 
līdz ar to augsnes, ūdens 
piesārņošana ar ķīmiskām vielām - 
pesticīdiem un minerālmēsliem. Tai 
sekojošā kukaiņu, abinieku 
izzušana - samazināšanās, kā arī 
upju un ezeru eitrofikācija. 

Brūno lāču skaita palielināšanās 
Latvijas faunā un medņu medību 
aizliegums. 

Grāvju aizsprostošana purvos, 
mežos, to izciršana dabas 
aizsardzības vārdā. Piejūras mežu 
neveiksmīga apsaimniekošana 
dabas aizsardzības ierobežojumu 
rezultātā.  Mazo upju, to krastu 
neveiksmīga apsaimniekošana, to 
aizaugšana, aizsērēšana, 
pielūžņojums. 
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Klimata 

izmaiņas,lietusgāzes,vētras,sausum
s,karstums. Ietekmē lielo valstu 
ražošanas industrija,vulkānu 
izmeši,klimata sasilšana. Gudronu dīķu sanācija 

Mikroliegumu mežiem uzlikšana 
bez pamatojuma 

Joprojām uztrauc atkritumu 
savākšana, cilvēku neapzinīgums. 

Ir izveidots pārdomāts atkritumu 
savākšanas tīkls visā Latvijas 
teritorijā 

Jau no bērnudārza vecuma katru 
dienu jāmāca cilvēkiem dabas 
aizsardzība, saudzēšana. 

Ekstremāli laika apstākļi 
Dabas vērtību apzināšana 
monitoringā 

Mežizstrādes atļaušana putnu 
ligzdošanas laikā. 

Mežu izciršana Saglabāšana 

Pārāk liela zemes iztirgošana 
ārvalstu uzņēmumiem 

Piesārņojums dabas skaitīšana 

lauksaimniecibas intensifikācija 
(pesticīdi utt) 

Jaunās apbūves un pesticīdu 
lietošana. Mazā ērgļa populācijas uzlabošana 

Informācijas trūkums, 
skaidrojums par biotopu 

kartēšanas vajadzību un norisi. 

Sadzīves atkritumu nekontrolētā 
izgāzšna un sadzīves ķīmijas 
pārmērīga lietošana. 

Ir sākta dabas vērtību apsekošana un 
uzskaite 

normāla kompensācijas 
mehānisma trūkums 
saimnieciskās darbības 
ierobežojuma vietās. 

Piesārņojums, kluso apdzīvoto 
rajonu urbanizācija. Grūti pateikt. Nezinu 

Mežu izciršana, t. sk. ceļu 
ierīkošanai, purvu nosusināšana Mobilie ganāmpulki 

Mežu izciršana īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju robežās  

Cilvēku veidotais piesārņojums un 
atkritumi dabā. To ietekmē cilvēku 
paradumi. Dabas skaitīšana 

Nespēja veidot kvalitatīvu un 
racionālu diskusiju par 
sabiedrības vēlmi aizsargāt dabu 
Latvijā un kādas ir tā izmaksas 

Industriālā apstrāde (ķīmija, koku, 
krūmu izciršana) Dabisko pļavu atjaunošana Vēja parki 
Mežu fragmentācija, 
lauksaimniecības pesticīdi Pilsētvides dabiskošana 

Nepietiekoši kvalitatīvi, ilgtermiņa 
pētījumi dabas jautājumos 

Baltijas jūras piesarņojums un 
lauksaimniecības pesticīdu 
ietekme. Ietekmē lielie 
lauksaimnieki 

Labāka atkritumu šķirošana,ka tiek 
izvietoti vairāk konteineri dažādiem 
atkritumiem ( drēbes, bioloģiskie) 

Nespēja ietekmēt lielos 
lauksaimniekus un "veco" mežu 
izciršanu 

Mežizstrāde, dabas piesārņošana Dabisko pļavu atjaunošana Latvijas valsts mežu populisms 

Mežu izciršana, dabisko pļavu 
iznīkšana Grūti pateikt Grūti pateikt 
Mežu izciršana, piesārņojums Nav nezinu 

nekotrolēta zosu , gulbju 

savairošanās un lauku postīšana 

lauksaimnieki vairāk izmanto 
precīzās tehnoloģijas 

aizliegumi cīnīties pret putniem 
un dzīvniekiem ,kas katastrofāli 
posta sējumus 

Mežu izciršana 

1. Cīņa pret likuma ieviešanu par 
koku ciršanu ar mazāku apkārtmēru 
2. Šobrīd esošās sarunas par 
atkritumu šķirošanas ieviešanu Rīgā Grūti pateikt 
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pie daudzdzīvokļu mājām (netieši 
dabas aizsardzība) 

nezinu nezinu nezinu 

Birokrātija Tāda nav Lobiji intensīvai saimniekošanai 
Daudzveidības samazināšanās - 
augu, kukaiņu sugu pazušana. To 
ietekmē kljmata pārmaiņas un 
nesamērīga AAL izmantošana. 

Atkritumu šķirošanas kustības 
aizsākšana un sabiedrības izglītošana 

Atkritumu poligonu neuzraudzība 
- ugunsgrēku izcelšanās 

Atkritumi un to apsaimniekošana. 
Nav tādu. Bezjēdzīgi pasākumi, kuri ir 
bez reāliem mērķiem.  

Atkritumu apsainiekošanas-

pārstrādes neesamība, tā ir ļoti 
zemā līmenī. 

Atkritumi mežos un ceļmalās. Nav datu. 

Par dabas aizstāvjiem uzdodas 
cilvēki,kuri nebūt par dabu 
nerūpējas, bet bīda savas 
politiskās intreses. 

Sadzīves atkritumi, to ietekmē 
cilvēku kultūra un izglītība  Nav komentāru  

Dažādu ierobežojumu uzlikšana 
zemes īpašniekiem bez samērīgas 
kompensācijas  

cilvēku radīdie atkritumi tāda nav nav 

Meža dzīvnieku un savvaļas putnu 
populācijas palielinājums un to 
uzvedība . To ietekmē populāciju 
aizsardzības pasākumi, kā rezultātā 
tie vairs neuzturas savā areālā. Tādu nav. 

Lauksaimnieku un mežsaimnieku 
nozākāšana. 

dažādu zaļo organizāciju zinātnē 
nepamatotas ambīcijas un galīgi 
dabai neko labu nedodoši lēmumi Atkritumu šķirošana 

Atļauja Latvijā ievest dažāda 
veida atkritumus no citām valstīm 

Sabiedrību tracina tie, kas dabas 
procesus vismazāk saprot. neesmu iedziļinājusies neesmu iedziļinājusies 

Eiropas kopienā aizsargājamu 
dzīvnieku sugu (lielo plēsēju), 
izšaušana LV, lobējot medību 
biznesu, bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanās, īpaši bioloģiski 
vērtīgo zālāju, mežu biotopu, 
uzticamu, objektīvu, neatkarīgu 
zinātnisko monitoringu datu 
trūkums 

Nevalstisko dabas un dzīvnieku 
aizsardzības organizāciju 
apvienošanās kopīgiem dabas 
aizsardzības mērķiem un sabiedrības 
aktivizēšana; Dabas skaitīšanas 
projekts; noziedzīgā ZM un LVM 
virzītā piejūras priežu mežu 
izciršanas apturēšana 

Katastrofāli vāja, esošajā VARAM 
sistēmā praktiski nefunkcionējoša 
dabas aizsardzības politika, 
uzaudzība (DAP). Pamata 
problēma jau likumdošanas 
izstrādes līmenī. LV, tāpat kā EST, 
nepieciešams Vides likumdošanas 
centrs(Estonian Environmental 

Law Center) 

Atkritumi dabā, demolēšana 

Dabas taku izveide. Iespēja mācīt 
cilvēkus kā un ko darīt atrodoties 
dabā  Trūkst uzraudzības  

Atkritumu apsaimniekošana Nezinu 

Tuvredzīgi lēmumi, neizvērtējot 
tālākas sekas 
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Atkritumu izmešana neatļautās 
vietās. Mežu izciršana.  

Saboedrības informēšana caur 
sociālajiem tīkliem par eksistējošo 
dabas daudzveidību un nozīmi. Jo 
informēti cilvēki ir atbildīgi cilvēki.  

Atkritumu škirošana ir ļoti maz 
pieejama un izpildāma lielākajai 

daļai iedzīvotāju. Joprojām nav 
skaidrs, vai sašķirotais tiešām tiek 
tālāk kaut kā pārstrādāts, vai 
tāpat attopas viss vienā atkritumu 
izvedējā. 

Invazīvās sugas, 
neapsaimieniekošana Grūti pateikt Grūti pateikt 

atkritumu daudzums - patēriņa 
domāšana un kultūra 

max velojoslu, veloceliņu ierīkošana 
un priekšrocības/atvieglojumi 
elektrobīļiem 

nespēja ieviest depozītsistēmu 
atkritumu apsaimniekošanas 
jomā 

Visu veidu piesārņojums no cilvēku 
darbības no lauksaimniecības un 
rūpniecības. Dabas skaitīšana Atkritumu saimniecība 

Mežu izciršana ar lielo tehniku 

Lielās talkas, kas veicina atlritumu 
savākšanu un atkritumu neizmešanu 
kur pagadās nav ieviests taras depozīts 

Mežu izciršana un izzušana Atkritumu šķirošana 

Mežu izzāģēšana, dzīšanās pēc 
naudas 

Piesārņojums 

Likumdošana. Dabas sakopšanas 
talkas Jāsona striktāk dabas piesārņotāji 

d s s 

Piesārņojums, ko ietekmē atkritumi  Nezinu Nezinu 

Gruntsūdens piesārņojums Talkas dienas izveide 

Nav regulas par graudkopju 

ķīmijas lietojumu  

Tas, ka cilvēki daudz piesārņo dabu.  Nespēšu atbildēt 
Cilvēku bezatbildība un nespēja 
novērtēt dabas dotības.  

Mežu izgriešana  Tas ka sāk stādīt jaunaudzes  Nezinu  

Piesarņojums, atkritumi Talkas diena pārmērīga mežu izgriežšana 

Mežu izciršana . . 

Nekontrolēta lauku miglošana ar 
pesticīduem, atkritumu izmešana 
kur pagadās, ūdenstilpju 
piesārņošana, notekūdeņu 
ieplūšana piemèram zemes 
virskārtā vai grāvi ( ļoti daudzas 
jauās priātmājas tā dara ) u.c. 

Atkritumu apsaimniekošana. Bet ja 
godīgi, tad īsti nekas 

Nekontrolēta pesticīdu u.c. 
izmantošana lauksaimniecībā 

Atkritumi, ūdeņu piesārņojums. 
Cilvēku dzīvesveids un 
laiksaimniecība 

Pamazām uzlabojas cilvēku 
attieksme - mazāk piemēslo Mežus turpina nesaprātīgi izcirst 

Piesārņojums ar atkritumiem 
.Patērētāju dzīves stils rada pārāk 
daudz atkritumu, maz tiek 

izmantotas iespējas atkritumus 
šķirot, ir arī atkritumu izgāšanu 
mežos, ceļmalās u.t.t. Sabiedrības 
neizglītotība un neapzināšanās, ka 
zāģē zaru uz kura paši sēž.  Neesmu par to domājusi. 

Atkritumu šķirošana joprojām nav 
pietiekami organizēta.  
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nezinu kāpēc, bet lielā mežu 
izciršana, kā arī lauksaimniecības 
pesticīdi. 

bioloģiskās lauksaimniecības 
aktualitāte mežu izciršana 

Vēja pastiprināšanās (globālās 
sasilšanas efekts) Akcija pret mežu piesārņošanu 

Atkritumu šķirošana (nav 
bioloģisko atkritumu jeb 
komposta apsaimniekošanas) 

Plastmasa Tāda nav Dabas piesārņošana 

Cilvēki izmet atkritumus mežos, 
piesārņo atpūtas vietas. Uzņēmēji 
izvairās no atkritumu 

pārstrādāšanas nav viedokļa nav viedokļa 

Nav atbildes Nav atbildes 

Tas, ka kūdras ieguvējus izspiež 
no tirgus. 

Atkritumu apsaimniekošana Nezinu Nezinu 

Atkritumu izmešana, to dara 
cilvēki. Daudzu cilvēki vairāk domā 
par savu labklājību, piemēram, 
labprāt pagrieztu upes tecējumu uz 
savām mājām, lai tikai atrastos pie 
ūdeņiem. 

Tādu neatceros. Daugavpils HES 
neuzcelšana, bet tas jau bija pirms 
krietna laika. Nevaru iedomāties. 

Mežu izciršana Pierīgā 

Biologiskās daudzveidības 
saglabāšana 

Latvijas biotopu nepietiekama 

aizsardzība 

atsevišķu indivīdu nespēja saskatīt 
"cēloņ-sakarību" saiknes un 
regulāri atstāt "negatīvas pēdas" 
gan dabā gan urbānā vidē 

kanalizācijas notekūdeņu staciju 
monitoringa uzlabošanās, VVD 
vadībā un sadarbojoties ar nozares 
Speciālistiem 

vai ar Gudrona dīķiem patiesi 
"viss ir kārtībā" vai arī tas ir tikai 
"publiskais PīĀrs"??? 

Pesticīdu lietošana, 
lauksaimniecības 
intensifikācija,.Cilvēku nespēja 
savākt aiz sevis atkritumus. 

Dažu dabas parku izveide, dabas 
taku izveidošana. 

Cilvēciskais faktors- turpinām 
attiekties pret dabu kā pret 
nedzīvu . 

atkritumu daudzums un glabāšana, 
nesakārtotas politikas 

mazo ūdenssaimniecību un 
kanalizāciju projekti>aizvien vairāk 
centralizētām sistēmām pieslēgtu 
namu, varbūt arī gudronu dīķu 
attīrīšana depozītu sistēma 

Plastmasa atkritumi. Atkritumu šķirošana 

Plastmasas pārstrāde nav 
ieviesta. Joprojām ražo preces 
plastmasa iepakojumos. 

Sadzīves ķīmija Inčukalna gudrona dīķis Riepu kalna degšana 

Noziedzīga atkritumu izvešana 
mežā un citās nomaļākās vietās. To 
ietekmē cilvēku alkatība, 
bezatbildība un egoisms 

Ar Baltijas jūras aizsardzību un 
attīrīšanu saistītas aktivitātes, īpaši 
mazp ostu rajonos jūras līcī Latvijas 
teritorijā 

Cūku fermu atkritumu novietņu 
masveida izbūves Latvijas laukos. 
Arī neveiksmīgas izmaiņas 
atkritumu apsaimniekošanas 
sakārtošanā, īpaši Rīgā 

Maz savvallas pllavas Nezinu Nezinu 

Mežu izciršana un atkritumu 
daudzums mežos  Nezinu Atkritumu pieaugums mežos  
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Dabas taku un to labiekārtojuma 
demolēšana, cilvēku nerūpība un 

neatbilstoša attieksme pret dabas 
radīto(!). Protams, cilvēks ir daļa no 
dabas, tad kāpēc cilvēks netiek 
izglītots cienīt dabu jau kopš agra 
vecuma?! Dabas piesārņošana.  

Kultūrvēsturisku un ainavisku 
teritoriju atjaunošana un to 
saglabāšana.  Atritumu šķirošanas pretrunas.  

Mežu izciršana. Veids ka to dara Nezinu Nezinu 

Mežu izciršana, lauku  miglošana ar 
pesticīdiem 

Dabas taku veidošana,  sabiedrības 
iesaistīšana jūras piekrastes tīrīšanā ? 

Cilvēki joprojām piesārņo dabu. 
Ietekmē audzināšana, tas, kādas 
vērtības ir ieaudzinātas cilvēkam.  

Cilvēki arvien vairāk šķiro 
atkritumus. - 

Piesārņojumi un izmeši atmosfērā. 

Attīrīšanas iekārtu pieaugums. 
Atkritumu poligonu pilnveidošana. 
Atkritumu škirošana.  

Kaitīgo atkritumu ievešana valstī 
utilizācijai. 

PAZŪD MELDRI UN KALMES. 
Skābums? Piesārņojums ar 
minerālmēsliem? SAMAZINĀS 
KUKAIŅU, ZIVJU KRĀJUMI. 
GLIFOSĀTS? 

Aizliegums kurināt ugunskurus un 
dedzināt atkritumus. Mežu izciršana peļņai. 

Bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanās lauksaimniecības un 
mežasimniecības intensifikācijas 
ietekmē un sabiedrības un politiķu 
zemais vides/dabas apziņas un 
izglītības līmenis. 

Darba kvalitātes nepasliktināšanās 
reformu ietekmē, Dabas skaitīšana, 
noteikumu par meža ciršanu 
grozījumu apturēšana,  

Dabas sk kompromisi, nespēja 
aizliegt iznīcināt aizsargājamos 
biotopus,  nevēlēšnas meklēt 
kompromisus/sadarbību ar 
īpašniekeim daļēji dabisku 
biotopu saglabāšanā 

Lielā dabas resursu 
izsaimniekošana 

Tautas informēšana un domāšanas 
ievirzīšana uz zaļāku dzīvi 

Iegalvošana tautai, ka mums viss 

ir labi un zaļi 

Manuprāt, tā ir piejūras zona, to 
apbūve, aizsargājamie objekti.  

Daudz attīstījies dabas tūrisms, kas 
automātiski iekļauj to, ka tiek 
izvietotas vietas, kur cilvēkiem 
atpūsties un ne piemēslot dabu 
patvaļīgi, bet savus atkritumus 
izvietot konteineros.  

Nepietiekami pievēsta uzmanība 
tieši jūras zonas izmaiņām 

Atkritumu izmešana dabā.  Tāda nav.  

Netiek sodīti par dabas 
piesārņošanu. Pastāv iespēja no 
soda izvairīties.  

Piesārņošana, cilvēki nevērīgi 
izturas Mazāk kaitīgos minerālus lieto nezinu 

Mežu izciršana Nemāku teikt Koku izciršana 

Baltijas jūra, to ietekmē kara 
tehnika tās gultnē Rezervāti - 

Sugas, kas izmirst. To ietekmē citas 
augu un dzīvnieku sugas Nezinu Nezinu 

Atkritumu piesārņojums 🤷🏻♀️ - 

Mežu izciršana Dažādas vides kampaņas Mežu politika 

Dabas, mežu piesārņojums  Neinteresējos Trūkst info 
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Piesārņojums Mežu attīrīšana Lāču nesaudzēšana 

Piemēslošana 

Atpūtas vietu ierīkošana, kas ļauj 
saprast, kur var pie dabas pavadīt 
laiku Arvien upes ir aizaugušas  

Piesārņojums, to ietekmē cilvēki Šķirošana Mežu izciršana 

Baltijas jūras stāvoklis Inčukalna gudrona dīķu likvidācija 

Ūdens kvalitātes ne kontrolēšana 
avotos 

Mežu izciršana, piesārņojums. 
Atkritumu šķirošans punktu 
paplašināšanās. 

Netiek kontrolēta avotu ūdens 
kvalitāte. 

Jūras piesārņojums un pārlieku 
daudzie atkritumi. to ietekmē 
cilvēku darbības Daudzas vides kampaņas Mazināt atkritumu daudzumu 

Cilvēku mēslojums grāvjos un 
mežos. Uguns uzturēšana. Mēslojumu mežos vai grāvjos 

Lopkopības apjoms, kas rada lielu 

daudzumu metāna gāzes emisiju, 
būtiski veicinot klimata pārmaiņas. Nezinu Mežu izciršana 

Baltijas jūras piesārņojums un sugu 
izzušana. Sākta aktīvāka atkritumu šķirošana Jāpanāk zvēraudzētavu slēgšana 

Piesārņojums ko ietekmē gan 
cilvēki, gan rūpniecības nozare Atkritumu šķirošana Nezinu 

Samazinās mežu platības. Atšķirīgas vides kampaņas. Mežu izciršana. 
Mežu izciršana, Latvijas Valsts 
mežu darbības rezultāts 

Jūras aizsardzības teritorijas putnu 
un zivju saglabāšanai Atļauja alu apmeklējumiem 

Atkritumi mežā. To ietekmē cilvēki 
Inčukalna dīķu likvidācija, atkritumu 
šķirošana 

Netiek kontrolēta avota ūdens 
kvalitāte 

Piesārņojums jūrā, jo to mēs dalam 

ar citām dažādām valstīm, un tām 
ir dažādas versijas par to, kā 
jārīkojas 

Pielāgotu dabas taku izveidošana, 
tādējādi neloetojot dabu, bet 
infrastruktūru 

Vides aizsardzības 
nepopularizēšana, sabiedrības 
runātāju (influenceru un politiķu) 
neizglītošana 

Iespējams katastrofas no globālās 
sasilšanas. Nezinu. Nezinu . 

Piesārņojums, ko ietekmē cilvēki 
Diemžēl neesmu pievērsusi 
uzmanību Dažu clvēku bezatbildīgā rīcība 

Strauja mežu izzušana, pateicoties 
ekonomiskajam stāvoklim 
akcentējot kokmateriālu izmaksas 

Sabiedrības zumanības pievēršana 
atkritumu šķirošanai 

Pārāk agresīvi tiek uzspiesta 
pieļauto CO2 izmešu rādītāji 
transportlīdzekļiem 

piesārņojums, ko rada ražotnes un 
paši cilvēki (dedzina riepas, 
piemēslo ar atkritumiem mežus, 
utt.) 

Plastmasas iepakojumu aizvietošana 
ar citām, dabai draudzīgākām 
alternatīvām 

Nepietiekami lieli sodi tiem, kas 

piemēslo dabu  
Mani visvairāk satrauc atkritumu 
izgāšana mežā, tā ir cilvēku veikta 
darbība Nezinu Nezinu 

Satrauc tas, ka vasaras paliek 

arvien karstākas, kas liecina arī par 
globālā klimata izmaiņām. Ietekmē Aizsargājamo dabas teritoriju izveide 

Par maz informācijas un 
komunikācijas caur sociālajiem 
tīkliem. Respektīvi, informācija 
par dabas aizsardzības 
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gan globālā sasilšana, gan dabiskās 
klimata pārmaiņas 

jautājumiem netiek nodota 
pietiekami daudz cilvēkiem 
izmantojot soc tīklus. 

Ūdens piesārņojums Mežu kontrolēta cirsma 

Zivju maluzvejniecības 
nekontrolēšana pilnā apmēra  

Satrauc sugu izmiršana un dabas 
stihijas, kas agrāk nav bijušas. 
Domāju, ka ietekmē klimata 
pārmaiņas un cilvēka darbība  

Vairāk iekārtoti un apsaimniekoti 
nacionālie parki 

Vides piesārņojums un atkritumu 
izmešana dabā  

Atkritumi mežos, globālās 
sasilšanas ietekme un 
temperatūras straujās izmaiņas, 
Baltijas jūras piesārņojums Neesmu infomēta 

Nepietiekama cilvēku 
ierobežošana dabas objektos, jo 
cilvēku nenopietnā attieksme to 
bojā, tiek piemēslots, izpostīti 
augi utt 

Nav tādas lietas kas baigi satrauktu Nezinu Nezinu 

nepareizas cilvēku darbības, skarā 
ar dažādu biotopu 
apsaimniekošanu un saglabāšanu. 

Pievienošanā Natura2000 dabas 
aizsardzības tīklam. 

Lēna attīstība gan 
lauksaimniecībā vai citās sfērās. 
Maz tiek izmantotas modernas 

dabai draudzīgas 
apsaimniekošanas metodes. 

ūdens tilpju piesārņošana plaša FSC un PEFC ieviešana - 

Slimību izplatība gan starp 
dzīvniekiem gan starp augiem.  Samazināta ĀCM izplatība 

Veidot aizliegumus privātpersonu 
īpašumos, ja tajos dzīvo kāda reta 
un aizsargājama dzīvnieku vai 
putnu suga, jo šādā veidā 
īpašnieki neziņo attiecīgajām 
institūcijām par, piemēram, 
melnā stāķa ligzdu īpašumā, jo 
nevēla principā palikt bez 
īpašuma.  

atkritumi, gaismas piesārņojums, 
ūdens tīrība pavasara talkas 

gaismas piesārņoojuma 
palielināšanās 

Ūdens piesārņojums un ķīmisko 
vielu izmantošana ikdienā. Valdības 
lēmumi.  Biotopu un sugu aizsardzība Latvijā. 

Atkritumu apsaimniekošana un 
pārstrāde. 

Tas, ka cilvēki atļaujas piesārņot 
dabu ar savām drazām. Vairāk cilvēku apzinās dabas vērtību.  Īsti nezinu  
piesarņotie meži ietekmē 
bezatbildība cilvēku lielās talkas 

neeuzstādīti ļoti stingri sodi par 
piesarņošanu mežos 

Cilvēku patvaļīga atkritumu 
izgāšana. Sakopta vide/meži 

Spēja sadarboties un doties uz 
galveno mērķi. 

Mežu izciršana un atkritumu 
daudzums Taras punkti LVM mežu izciršana 

Izmestie atkritumi visapkārt - gan 

mežos, ceļu malās, ūdeņos. 
Nekvalitatīva sadzīves ķīmija, 
kosmētika, kas satur 

Cilvēki arvien vairāk sāk pievērsties 
atkritumu šķirošanai, pakāpeniski 
sāk ienākt elektriskie auto. 

Joprojām nav ieviesta 
depozītsistēma,kas kvalitatīvi 
spētu atšķirt dažādus plastmasas 
veidus, ne tikai pēc svītru kodiem. 
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mikroplastmasu, parafīnu, kas ar 
ūdeni nonāk dabā. 

Nav atkritumu pārstrādes 
uzņēmumu(cik man zināms).  

Upju, ezeru krasta līniju 
aizaugšana, latvāņu izplatīšanās. 
Liegumi veikt saimniecisko darbību, 
finansējuma trūkums.  

Iesaistīšanās projektos par biotopu 
apzināšanu un reto augu, putnu, 
dzīvnieku aizsargāšana.  

Pārlieku lielā birokrātija, nav 
vienotas struktūras, sadarbībā ar 
zemju un ūdenstilpņu 
īpašniekiem.  

Palielinātais atkritumu daudzums 
meža ekosistēmā, to ietekmē valsts 
atkritumu apsaimniekošanas 
politika, bet vēl vairāk sabiedrības 
attieksme saistībā ar nesodamības 
sajūta. nezinu 

Izstrādāt sugas aizsardzības 
plānu, bet pēc tam censoņi 
nepēta un neatskaitās, kādus 
rezultātus 
aizsardzības/apsaimniekošanas 
plāns nesis. 

Ūdens, gaisa un augsnes 
piesārņojuma riski. Ietekmē 
lauksaimniecības prakses un 
rūpniecisko darbību uzraudzības 
kvalitāte  Vides izglītības programmu kvalitāte 

Rumbulas lidlauka teritorijas 

stāvokļa neuzlabošana  
Atkritumi Nezinu Neiznu 

Latvijas klimats paliek siltāks, to 
ietekmē globālā sasilšana 

Pēdējos gados ir apsekotas un  
reģistrētas visas Latvijas dabas 
vērtības. Es ceru! 

Valsts pārāk seko visiem 
ieteikumiem no Eiropas... zaļais 
kurss ir iedzīvotājiem dārgs prieks 
(elekto, ūdenraža auto u.t.t.to 
auto,) 

piesārņojums-absurds 

vienreizlietojamo plastikātu 
izstrādājumu daudzums,zems 
atkritumu pārstrādes līmenis tīrāki meži,sakoptāka vide 

ticība ''zalo''demagoģijai,ka 
elektromobiļi summāri ir mazāk 
kaitīgi par iekšdedzes dzinējiem 

Mežu nesaimnieciska izciršana, 
ainavas izmaiņas, pārlieku liels 
akcents uz tūrisma infrastruktūras 
izbūvi, upju aizaugšana, pestīcīdu 
lietošana 

Dabas skaitīšana -reāla biotopu 

kartēšana, lai redzētu esošo 
situāciju, dabas plānu izstrāde, 
depozītsistēmas ieviešana,  

Atļauja cirst mežus, tajā skaitā 
LVM teritorijās; nespēja cīnīties ar 
kvadracikliem piejūras kāpās un 
citur LV 

Invazīvās sugas nezinu nezinu 

izmestie atkritumi mežos, ko tur 
var redzēt maisiem un kalniem. Kur 
liek nobrauktās riepas, vai nevar 
saražot kādu seguma materiālu. 
Purvu nosusināšana, vai to 
aizaugšana un izzušana. Purvi ir kā 
zemes plaušas. 

Neaudzē Ģenētiski Modificēto 
pārtiku, tādi bija daudzu pašvaldību 
lēmumi. 

Nespēja jau tik ilgstoši nesakārtot 
atkritumi sistēmu, ja par dažus 
centus saņemtu, visas 
plastmases, stikla tara būtu 
salasīta nu nodota. Nav mazās 
pilsētās konteineru, kur nodot 
veco apģērbu, apavu, lielās 
pilsētās esmu redzējusi tādus 

konteinerus.  

Piesārņotie upju ūdeņi. Upēs 
joprojām tiek ievadīta kanalizācija, 
jo mazajos lauku ciemos nav 

centralizētā kanalizācija. Tāpat 
uzņēmumi, piemēram, PKS 

Dabas vērtību monitorings, ko veic 
DAP 

Dažādu "superzaļo" mītu 
izplatīšanās sabiedrībā, 
piemēram, saistībā ar 
medījamiem dzīvniekiem, mežu 
izciršanu, kūdras ieguvi.  
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STRAUPE, nepietiekami attīra savus 
notakūdeņus. 

Samazinās veco mežu daudzums un 
ir nasamērīgi mazs dabisko pļavu 
apjoms. Izvēlētās apsaimniekošana 
smetodes un uzskaites metodika. 

Iedzīvotāju izglītošanas pasākumi, 
kampaņa par pesticīdu lietošanas 
samazinājumu 

Energoefektivitātes pasākumi. 
Risinājumi ēku “siltināšanā” 
ilgtermiņā nav videi draudzīgi - 
materiālu ražošana, iebūve, 
utilizācija pēc nokalpošanas. 
Finansējums programmās 
nesamērīgi zems, nav pieejams 
lielākajai iedzīvotāju daļai. 
Depozītu sistēma. 

Nepareizas apsaimniekošanas 
prakses pilsētā. nav atbildes nav atbildes 

Esmu dabas parka teritorijā, man 
patīk šī daba Atkritumu izgāztuvju sakārtošana 

Nav kur nodot pārdegušās dienas 
gaismas elementus 

Satrauc  cilveku atstatie atkritumi. 

Tas,ka arvien vairāk izmanto 
atkritumus ,piemeram, auto riepas. nezinu 

Piesārņojums, izmestie atkritumi 

mežos, mežu izciršana Iniciatīva ko ienesi to iznes no dabas Nezinu  

Mašīnu ietekme uz gaisa kvalitāti. 
Neattīrītu ūdens novadīšana 
ūdenstilpnēs. Mazo hesu 
būvniecība, ūdens iemītnieku 
iznīcināšana/ietekmēšana (zivis, 
vēži u.c.). Mežu piesārņošana ar 

atkritumiem. 

Starpvalstu  līgums noslēgts par 
Baltijas jūras aizsardzību.  Nezinu.  

Gaisa piesārņojums un mežu 
izciršana, kā arī pesticīdu 
izmantošana lauksaimniecībā Plastmasas produktu ierobežošana 

Ļoti daudz mazpilsētās vai ciemos 
bieži tiek dedzināts viss, kas ienāk 
prāta, lielos apjomos, ko neviens 
nekontrolē 

Invazīvie augi  

Reklāmas kampaņas, saistībā par 
dabas nozīmīgumu, lai izglītotu 
sabiedŗibu 

ES noteiktās normas 
apsaimniekošanā, ka pļavas tiek 
nopļautas pirms augu 
noziedēšanas. 

Patvaļa.  

Aizsargājamo augu un dzīvnieku  
pastiprināta apzinasana vai 
popularizešana. Skaidrojošais darbs 
ar sabiedrību. 

Modificēto rapšu sēklu 
ievazāšana Latvijā. 

cilvēki ir neapzinīgi un atstāj aiz 
sevis atkritumus citus izmešus. 

Vecos piesārņojumus, kā riepas 
pārstrādā un izmanto ceļa 
rūpniecībā. Cenšas izmantot 
otrreizēji. nav komentāru 

pesticīdu lietošana liz 

dabisko zālienu noganīšana ar valsts 
ganampulku 

koku stādīšana intensīvu 
satiksmju pilnās ielās, bez 
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jebkādiem aizsardzības 
pasākumiem 

Mežu izciršana, atkritumu 
palielināšanās, gaisa kvalitātes 
samazināšanās  

Nezināšu. Kā viens no prātā nāk 
Grasslife projekts par dabiskajām 
pļavām. 

Trūkst iespēju šķirot atkritumus, 
nevar nodot nolietoto tekstilu 

Mežu izciršana, privātīpašnieki 
vēlas gūt labumu.  Talka Kāpu apbūve  
Mani satrauc izmestie būvgruži 
mežā,atkrituma maisi ar pārtiku un 
bundžām,stikliem.,un arī esmu 
novērojusi pie savas mājas ezers 
,kad ir piesārņots. 

Man liekas,ka mēs virzamies uz zaļu 
valsti ,ka mēs jau esam zaļi un arī tas 
ir tas panakums. 

Manuprāt ,ka nenosargājam 
pieteikami upes,upītes ,kur  tiek 

izgāzti mēsli. 
Mazie izskalotie roņi Baltijas jūrā, 
to ietekmē vētras, dzīvnieku 
nemācēšana izdzīvot vieniem 

Manuprāt, ir jāsāk ar padziļinātu 
cilvēku informēšanu Cilvēku informēšana 

insekti atkritumu samazināšana mežu izciršana 

Grēta Zepa. tas ka apkārt ir ļoti 
netīrs, upju stāvoklis. klimats un 
laikapstakli mainas, iespaidojas 

(pasliktinas)raža 

vairak cilveki skiro atkritumus un 

nepiesarno dabu tik daudz. talkas 

riko 

Nav nekas tik loti darits, nav 

zinams 

Cilvēki , kas izmet dažādus 
atkritumus dabā. Talkas dienas 

Maz atkritumu nodošanas punkti 
, pudeļu nodošanas automātu 
neesamība. 

Aizsargājamo dabas objektu 
nepareiza apsaimniekošana un 
neaizsargāšana, to ietekmē 
nepareizas cilvēka darbības un 
izvlēs 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
tīkla “Natura 2000” izveidošana 
Latvijā. Nav gluži pēdējo gadu 

dabas daudzveidības 
samazināšanās pieļaušana 

Grēta Zepa. Dzivoju viensētā, 
nepatīk ka blakus īpašumos aizaug 
nezāles. pārējais apmierina 

nav nekas galvā, jāsaved savs dārzs 
kārtībā 

Arī nav nekas, Carnikavā viss ir 
brīnišķīgi 

Ķīmiskais piesārņojums no 
lauksaimniecības. Baltijas jūras 
stāvoklis, sevišķi tajā nogremdētie 
ķīmiskie ieroči. Iedzīvotāju 
pakļaušanās patērētāja domāšanai 
un problēmu attiecinasana uz 
citiem, ne sevi.  

Uzlabojumi lauksaimniecības ķīmijas 
uzraudzībā.  

Latvijas valsts meži pārāk liela 
mežu ciršanas intensitāte.  

Piesārņojums Talkas Cilvēku dezinformēšna 

Dabas piesarņojums, to ietekmē 
cilvēki Piesarņojuma savākšana 

Netiek sodīti cilvēki, kuri piesarņo 
dabu 

Atkritumi 

Ikgadējās talkas, kaut ko palīdz attīrīt 
no Latvijas dabas. Nezinu 

Piesarņojums - - 

Mani dabā visvairāk uztrauc cilvēku 
postījums, kas ir postīšana un 
atkritumu ikzgāšana  Saņemt "Zaļās izcilības" balvu 2021 

Mēģinājums ievērot mazāku 
mašīnu izmantošanu 

Atkritumi, ietekmē cilvēki. 
Zaļo varžu un purva bruņurupuču 
atgriešana dabā. . 
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Piesārņojums jūrā nezinu nezinu 

atkritumi, koku zāģēšana Lūšu medību liegums piesārņojums 

Piesārņojums Zero Waste veikaliņi 

Gaļas ražotnes, ikdienā cilvēkiem 
rodas neizsakāmi daudz 
atkritumu 

urbanizācija rīgā, stāvkrasti, 
malumednieki, malumakšķernieki 
un ražotņu ekoloģiskums sētu uzlikšana pie kokneses šosejas nemācēšu teikt 
Koku izciršana un to ietekmē 
cilvēku savu ziņu, problēmas. Nezinu Nezinu 

Ķīmiskais piesārņojums pēc 
lauksaimniecībā nepareizi (vai par 
daudz) izmantotiem apstrādes 
līdzekļiem. 

Infrastruktūras sakārtošana dabas 
parkos, aizsargājamās zonās u.c. 
vietās, tāpat kā viegli saprotamu un 
interesantu info materiālu izstrāde. 

Tas, ka dabas aizsardzība no 
politiskās perspektīvas nav tik 
svarīga un bieži vien ātram 
ekonomiskam ieguvumam ir 

priekšroka attiecībā pret 
ilgtermiņa ieguldījumu dabas un 
ekonomiskā ieguvuma 
mijiedarbībai. 

Piesārņojums  
Likumdošanas pilnveidošana, dabas 
aizsardzības virzienā 

Nepietiekami lielas rūpes par 
dabas piesārņojuma 
samazināšanu 

Lielais piesārņojums, atkritumu 
izmešana tam neparedzētā vietā - 
mežos, grāvjos, atkritumu 
nesavākšana pēc sevis dažādās 
pastaigu takās, atpūtas vietās. 

Daudzu dabas parku uzturēšana, 
izveide Latvijā Ugunsgrēki 

Mežu izdegšana, dēļ karstajām 
vasarām, jo Latvijas meži ir mūsu 
spēks un liels dabas resurss. 

Purvu aizsargājamo teritoriju 
kopšana un pilnveidošana tās 
vērotājiem. 

Tā nav tikai pēdējo gadu lielākā 
kļūda,bet arī tagadējā laikā cilvēki 
turpina piesārņot mežus, kas 
vissbiežāk ir izmestais plastmasa 
materiāls, kas ir kaitīgs videi. 

Izmestie atkritumi, to ietekmē 
cilvēku slinkums Nezinu Nezinu 

Piesārņojums Nezinu Nezinu 

Mani visvairāk satrauc gaisa 
piesārņojums un to ietekmē 
rūpniecības izmeši gaisā Papīru maisiņu ieviešana Gaisa kvalitātes uzlabošana 

Atkritumi, īpaši tie, kas nesadalās.  
Dialoga veicināšana starp dažādām 
interešu grupām 

Par prioritāti izvirzīt tikai dabas 
aizsardzības aspektus un ES 
vēlmes 

Mareks Balodis. Gāzes izmeši, 
transports. Agrāk bija mazāk 
transports, tagad katram otrajam ir 

mašīnas. Atkritumu šķirošana.  
Neaizliegšana jūrā celt gāzes 
termināļus.  

Mareks Balodis. Mežu izciršana. 
Mežsaimnieki izcērt vietējos mežus 
laukos. Nav vairs vietas kur iet 

ogot. 

Aizliegums pa kāpām pārvietoties ar 
motocikliem. Panākt mežu neizciršanu 
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Amanda Jugāne/ Mežu izciršana, 
piesārņojums, piesārņojums no 
gāzēm 

Tiek dibinātas īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas 

Cilvēku vieglprātība, kas ietekmē 
dabas aizsardzību 

Amanda Jugāne/  Piesārņojums, 
kas laika gaitā ir samazinājies 

Piesārņojuma samazināšanās, 
aizsargājamo objektu uzraudzība Mežu izciršanas problēma 

Modris Apsītis TOV2, ķīmījas 
izmantošana labības audzēšanā, 
kas ietekmē arī graudus un uzturu nezinu nezinu 

Mani satrauc tas, ka cilvēki izgāž 
savus atkritumus dabā.  Iestādīti ļoti daudzi koki 

Lielā biotopu kartēšana ir diezgan 
neizdevusies, jo pirms kartēšans 
uzsākšanas nemaz nebija 
izdomāts, ko darīs ar iegūto 
informāciju, 

Modris Apsītis, TOV2.     Seno 
ainavu izzušana, govju ganāmpulku 
lauku ainavā izzušana.  Nezinu. Nezinu.  

Straujā mežu izciršana/izzāģēšana.  

Tāds nenāk prātā. Par to noteikti 

būtu jādomā, kā pasargāt Latvijā 
dabu. 

Nepārdomāti tiek strauji retināti 
Latvijas meži, līdz ar to nav 
pārsteigums, ka mājas sētās sāk 
parādīties lāči. Viņu mājas tiek 
izpostītas. 

straujo mežu izciršana nezinu tādu 

Atkal, pārāk straujā mežu 
izciršana 

Lielo grāvju izrakšana ceļu malās nezināšu tādu 

Iespējams pārāk daudzo mežu 
izciršana 

Visvairāk uztrauc pamesto 
atkritumu daudzums mežos. 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
izveide. 

Atkritumu apjoms mežos, 
iedzīvotājiem dodot iespēju brīvi 
atpūsties mežā. 

Viktorija Ščepetova.  Atkritumu 
daudzums dabā. To ietekmē cilvēki.  

Atjaunošanas un aizsardzības 
pasākumi dabas parkos. 

Pasargāt īpaši aizsargājamas 
dabas teritorijas 

Viktorija Ščepetova. izmaiņas, kas 
saistītas ar klimata pārmaiņām 

Aizsargāt dabas parkus un 
aizsargājamās sugas 

Pasargāt aizsargājamas vietas no 
cilvēkiem, kas vēlas tās izbojāt vai 
iznīcināt 

Pārāk lieli ierobežojumi dabas 
resursu baudīšanai un 
izmantošanai Tādus neesmu redzējis/dzirdējis 

Trūkst vienotības starp dažādām 
nevalstiskajām organizācijām par 
dabas aizsardzības stratēģijas 
izstrādi. Sekojam tam, ko saka 
Eiropa un paši domāt 
negribam/nevaram.  

Elza Bekmane.  Mežu izciršana un 
atkritumu izmešana mežā.  Talkas un koku stādīšana 

Netiek sastādīti vietā tik daudz 
koku, cik vajadzētu. 

Elza Bekmane. Mežu izciršana. Koku stādīšanas akcijas Netiek plaši izplatīta informācija 

Veco mežu izciršana biotopu paplašināšanas runas Uzticēties LVM 

Lūcija Mende/ Mežus izcērt un 
nestāda atpakaļ, zemi izmanto 
celtnēm. 

Lielā talka, sēdēšana būrī, dzīvnieku 
aizsardzībai. Piketi, bez konkrētām darbībām. 

piemēslotie meži, to ietekmē 
cilvēki, kas met atkritumus tur aizsargājamo teritoriju saudzēšana  

Jana Vainovska, pārāk maigi 
likumi pret dabas pāridarītājiem 
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Paliekošs piesārņojums 
gruntsūdeņos. ???? patiesi nezinu 

Atļauja ievest Latvijā atkritumus 
no citām valstīm ( auto riepas,  
plastmasa 

Piesārņojums. . . 

Mežu izciršana un industriālā 
lauksaimniecība. Jana Vainovska 

Pandēmijas radītais piesārņojums 
(maskas, iepakojuni..) 

Lūcija Mende/Maza kontrole 
atkritumu izmešanai neatļautās 
vietās, bīstamie atkritumi. Lielā NVO aktivitāte. Sabiedrības neizglītošana. 
Manuprāt, lielākoties to ietekmē 
cilvēku rīcība. Daba mums ir uz 
katra soļa. Visi vulkānu izvirdumi, 
viesuļi, zemestrīces liek domāt par 
to, ka tādā veidā daba dusmojas uz 
mums - cilvēkiem. Dabas stihijas ir 
tās, no kurām es baidos visvairāk. 

Lielāka uzmanība pievērsta 
katastrofu novēršanas shēmām. Šobrīd nav komentāru. 

Oto Šadeiko. Reta dabas 
sastāvdaļa. . . 

Mani uztrauc, ka Oto Šadeiko 

šobrīd, pandēmijas dēļ, nevar vest 
grupas pārgājienos dabā.  Kā jau 
minēju to ietekmē pandēmiju 
ierobežojošie pasākumi  

Latvijas lielā talka. par to drīz būs 
dzirdējuši visi Latvijas iedzīvotāji. 
Ceru, ka arī Oto! 

Vēl neviens nav privāti uzrunājis 
Oto un uzaicinājis piedalīties 
talkā. 

mežu izciršana un ūdeņu 
piesarņojums, to ietekmē cilvēki un 
viņu darbība 

vairāk cilvēku tika sodīti par 
piesarņojumu un vairāk lēmumu 
pieņemti saistībā ar dabas 
aizsardzību. 

Salīdzinoši maz informācijas un 
notikumu saistītas ar dabas 
aizsardzību 

Mani ļoti satrauc globālās 
sasilšanas ietekme, jo arī Latvijā ar 
katru gadu izjūtam tās sekas - 
stiprākas vētras, neparedzama 

ziema (ļoti silta), neparedzama 
vasara (ilgstoši karstuma viļņi) 

Burtiski pēdējā gada - plastmasas 

vienreizējo trauku lietošanas 
ierobežojums 

Šobrīd nevaru iedomāties par 
būtiskām kļūdām, domāju, ka 
dabas aizsardzības nozīme un 
risinājumi ar katru gadu attīstās 
pozitīvā virzienā 

Baltijas jūras piesārņojums Maluzvejnieku apkarošana 

Tas, ka tiek pieļauta ezeru 
aizaugšana 

Piesārņojums, tas ka cilvēki dabā 
nesavāc aiz sev 

Tas ka cilvēki ir sākuši vairāk 
piedomāt pie atkritumu šķirošanas nav komentaru 

Ūdeņu piesārņojums Inčukalna gudrona dīķa sanācija 

Eiropas nozīmas biotopu 
izciršana. 

Cilvēku ietekme uz ūdeņos 
dzīvojošajām radībām - 
piesārņojums, mazie HES Melno stārķu monitorings 

Pārāk lēna lēmumu pieņemšana 
un kļūdu izvertēšana 

Izzūd dabiskās pļavas un to 
dzīvotnes.  Lauksaimniecība kļūst 
arvien intensīvāka. Īstenotās Grass  Life aktivitātes. 

Sabiedrība par maz šķiro 
atkritumus, meži piedrazoti 
arvien vairāk. 

Piesārņojums, invazīvās sugas, 
mežu kailcirtes - - 
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Aizsargājamo sugu skaita 
palielināšanās, antropogēnā 
ietekme 

Infrastruktūra īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijās 

Atļaušana cilvēkiem apmeklēt 
aizsargājamās teritorijas 

Industriālā attīstība, pieprasījums 
pēc kokmateriāliem, bet to 
nevienlīdzīgā atjau Purvu apsaimniekošana Mežu aizsardzības jautājumi 
Lauksaimniecības radītais 
piesārņojums 

Sugu un biotopu aizsardzības un 
atjaunošanas projekti - 

Covid ietekmē šobrīd dabai netiek 

pievērsta tāda uzmanība kā 
vajadzētu Nav viedokļa Nav viedokļa 

Pesticīdi, upju u.c. ūdens tilpņu 
piesārņojums 

Piekrastes biotopu aizsardzības 
dabas parkā “Piejūra”, dižozolu 
marķēšana . 

Lauksaimniecība. mežkopība, 
ūdens resursu izmantošana, 
atkritumu pārstrāde mežu atjaunošana atkritumu apsaimniekošana 

Piesārņojums, ko visvairāk, 
manuprāt, ietekmē lielais 
plastmasas patēriņš 

Vienreizējo plastmasas trauku 
aizliegums 

Cilvēku izglītošana atkritumu 
šķirošanā 

Sautrauc piesārņojumums, ko 

radam mēs paši cilvēki 
Tiek vairāk vietas apsaimniekotas un 
iekoptas 

Manuprāt, tiek pārmērīgi daudz 
cirsti meži  

Biol.,minerālm. lauksaimn. 
piesārņojums,īpaši 
ūdeņos.Pesticīdu lietošana,ietekme 
uz 

apputeksnētājiem.Infrastr.,rūpn.,sa
imniec.iejaukšanās biol.vērtīgos 
biotopos,biodaudzv. 

samazin.,biotopu 

fragmentācija.Ietekmē-cilvēks,kāre 
pēc resursiem,tās pieaugums. 

Droši vien, ka "Dabas skaitīšana", 
biotopu novērtēšana un 
reģistrēšana, kā vērienīgākais 
projekts.  Arī augšņu kartēšana 
jaunas kartes izveidei. Arī grāmatas 
"Latvija. Zeme, daba, tauta, valsts" 

izdošana. Arī vairāku citu "LIFE" 
projektu īstenošana. 

Biol. vērtīgu, ES nozīmes, 
aizsargājamu u.c. būtisku biotopu 
nenosargāšana no saimniec. 
darbības, izciršanas, susināšanas, 
piesārņošanas. Loop-holes 

nenovēršana likumdošanā, kuri 
pieļauj saimniekiem veikt šādas 
darbības.  

Klimata, gaisa temperatūras 
izmaiņas, SEG emisiju palielinājums  Mežu atjaunošana Sodu piespriešanas sistēma  
Atkritumi, ko cilvēki izmet nezinu nezinu 

Piesārņojums un nepareiza 
apsaimniekošana 

Natura 2000 teritoriju nacionālā 
aizsardzības un apsaimniekošanas 
programma 

Bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšana militārajā poligonā 

Mežu 
izzāģēšana,hidroelektrostaciju 
izbūve. To ietekmē civēka darbības.  

Degradēto purvu atbildīga 
apsaimniekošana un ilgtspējīga 
izmantošana Latvijā 

Mežu izzāģēšana, dzīvā daba tiek 
iznīcināta 

Piesārņojums Lielā talka - 

Mežu izciršana “Fridays for Future Latvia” - 

Mani uztrauc jūras ūdeņu 
eitrofikācija, ko izraisa 
lauksaimniecība. Medījamo 
dzīvnieku populācijas pieaugums, 
ko ietekmējuši Covid-19 izraisītie 
aizligumi. Tūristu negatīvā ietekme Dabas skaitīšana. Nevaru atbildēt. 
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piejūras zonā, aizsargājamās 
teritorijās.  

Vilki un lāči mežos, izplatības 
maiņa. Koku stādīšana, dārzu kopšana. Depozīta sistēmas neieviešana. 
1.Plastmasas iesaiņojuma 
piesārņojums  2.Klimata izmaiņas- 

sasilšana Esošo dabas resursu uzskaite 

Nepietiekamā dabas aizsardzības 
institūciju ietekme uz valsts 
politiku 

sfgj sfgh sfgh 

nav vairs kārtīgas ziemas nezinu gan, varbūt kāds jauns parks? 

kļūst vairāk izcirtumu un vairojas 
koki - pionieri 

Baltijas jūras piesārņojums, 
vispārējs ūdens piesārņojums un 
atkritumi dabā. Ietekmē - dzeramā 
ūdens kvalitāti un dabas 
dzudzveidību.  

Nav jūtamu sasniegumu, vienīgi 
vairāk pieejama atkritumu šķirošana, 
tomēr, manuprāt, sistēma nav 
pilnība gatava un ir vēl daudz ko 

pilnveidot. 

Nespēja vienoties par atkritumu 
apsaimniekošanu Rīgā. 

Mezu cirsana un automasinu 

daudzums.  Atkritumu paarstrade.  Daudz teritoriju nav apkoptas.  

1. Hesi uz mazajām upītēm. 2 
Lauksaimnieku ietekme 3.slimīga 
vēlme meklēt mazos ērglīšus ... 
lielo dabas piesāŗņotāju uzdevumā, 
kā rezultātā ciešs Latvijas 
mežsaimniecība. Dabas skaitīšana Mazā ēŗgļa projekts 

1. Lielais aramzemju īpatsvars un 
pesticīdu lietošana; 2. Dabisko 
zālāju samazināšanās; 3. Lietotās 
apsaimniekošanas metodes 
mežsaimniecībā - meži tiek 
apsaimniekoti ar kailcirtēm; 4. Upju 
un ezeru eitrofikācija. Ietekmē - 
cilvēka saimnieciskā darbība. 

Dabas vērtību inventarizācija visā 
Latvijas teritorijā. To vajadzēja 
īstenot jau sen. 

Nespēja atrast atbilstošu 
kompensāciju mehānismu, lai 
zemju īpašnieki būtu ieinteresēti 
dabas vērtību saglabāšanā, kā arī 
fakts, ka vēl joprojām tiek 
atļautas kailcirtes dabas 
aizsargājamās teritorijās. 

neapsaimniekotas vai nepareizi 

apsaimniekotas dabiskās pļavas; 
ļoti lielais vairums ar siena ruļliem, 
kam nav pielietojuma, nejēdzīga 
egļu mežu atjaunošana 

uzskaitīti un nokartēti lielākā daļa 
dabasvērtību (dabas skaitīšana) 

tas, ka pietrūkst atbalsta 
mehānismu ļotimazo zalāju 
platību(dabisko zālāju) 
uzturēšanai.  

Tas, ka cilvēki turpina izmest 
atkritumus dabā Nezinu nezinu 

cilvēku attieksme Atkritumu šķirošana 

Bezjēdzīgā dabas skaitīšanas 
programma 

Cilvēku nevērīgā atteiksme, kas 

izpaužas, kā sadzīves atkritumu 
izmeššana, meža ceļu izdangāšana 
u.c. Dabas vērtību uzskaite 

Pārāk daudz aizsargājamo platību 
Latgalē, mērķtiecīga darbība pie 
aizliegumu veidošanas purvu 
izstrādei. 

Bezatbildīga un nepārdomāta 
likumdošana. 

Nozīmīgs nekas nenāk prāta. 
Atsevišķi upju atjaunošanas projekti. 

Dabas skaitīšana, kas liku nocirst 
lielāko daļu Biotopu! 



 
 

ES LIFE Programmas projekts  

“Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības  

un apsaimniekošanas optimizācija” 

Atkritumi Ganāmpulki pļavās 

Purvu dambēšana, saucamā 
atjaunošana, Ķemeri u c 

Atkritumi mežā Cūkmens un Lielās talkas 

Nav kur likt sadzīves atkritumus; 
Lielas aramzemes, kuras tiek 

apstrādātas ar ķimikālijām. 
Mežu izciršana, putnu 
daudzveidības samazināšanās, 
invazīvo sugu izplatīšanās 

LOB cīņa pret tievu koku izciršanu. 
VVD vadības nomaiņa. 

Netiekam galā ar atkritumu 

izmešanu dabā, pieļaujam, ka tiek 
izmestas/dedzinātas riepas. 

Notekūdeņu nokļūšana dabā  
Dažādas ES regulas par atkritumu 
apsaimnurkošanu Nezinu 

Mežu un upmalu piemēslošana 

Jūrmalā izbūvē centralizēto 
kanalizāciju 

Lielupes palienes pļavu 
izpostīšana 

Dabas degradāciju sekmē viss 
valsts aparāts ar sistēmā strādājošo 
kvorumu, sākot ar politiķiem, 
normatīvo dokumentu 
izstrādātājiem, ierēdņiem, 
lēmējiem un kontrolētajiem. 
Līdzatbildīgas ir sabiedriskās 
organizācijas, zinātniskie institūti 
un augstskolas. 

Nepārdomātie un savstarpēji 
pretrunīgie normatīvo dokumentu 
kaudzes un kontroles ierēdņi. 

Projekti un lēmumi, kas kopumā 
Latvijas dabu un teritoriju 

kopumā ir padarījuši ne tikai par 
nedrošu, bet nu jau pat bīstamu 
cilvēku dzīvībai. 

Mežu izciršana un ķīmijas lielas 
devas lauku darbos; militāro 
manevru posts dabai, kas netiek 

pat iekļauts mūsu valsts izdevumos 
AM 

Sāka publiski apspriest mazo HES 
postu dabai 

Augsts ārzemju kontroles līmenis 
par Latvijas dabas resursiem 

AAL pielietošna lauksaimnieībā Dabas liegumu sakārtošana Grūti spriest 

Vēja ģeneratoru būvniecība Atbalsts saules paneļu uzstādīšanai 
Apņemšanās būtiski samazināt 
izmešu apjomu 

Cilvēki un viņu domāšana Grunts attīrīšana 

Neesoša Ministriju kopīga 
domāšana 

Piegružo dabu . Talkas dienas⁸ Nezinu 

Mežu izstrāde. Nezinu. Grūti pateikt. 

Pārizmantošana. 
Reto dzīvnieku pavairošanas 
programmas Rīgas Zoo. 

Sumbru palaišana Papes pļavās 
drīzāk uzskatāma par kuriozu. 

Mežu izciršana, jūras krasta erozija, 

atkritumu nešķirošana/nonākšana 
dabā, notekūdeņu attīrīšanas ir 
novecojušas un daudzas vielas 
nonāk atpakaļ ūdenī, kuru lietojam 
ikdienā atkritumu šķirošanas iespējas īsti nezinu 

Dabisko mežu un pļavu izzušana 
cilvēka darbības dēļ 

Neesmu kompetenta atbildēt, bet 
man patīk dabas koncertzāles 
iniciatīvas, dabas parku 
popularizēšana 

Atkritumu izvešanas cenu kāpums 
un vispār, ka jāmaksā par 
atkritumu izmešanu, pat ja aizved 
uz poligonu pats. Depozīta 
sistēmas neieviešana uz 
plastmasas pudelēm. 
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Atkritumu izmešana tam 
neparedzētās vietās; dabas resursu 
postīšana; zivju ceļi migrācijai biotopu uzskaite, apzināšana 

mazo elektrostaciju darbība zivju 
migrācijas ceļu veidošanā 

Nepārdomāti lēmumi, kas ietekmē 
ne tikai konkrēto vietu, bet plašāku 
ekosistēmu (piemēram, aizsprostu 
būvēšana uz mazajām upēm ne 
tikai tieši ietekmē apludināto vietu, 
kas bieži vien ir neliela, bet arī 
norises upē pirms un pēc 
aizsprosta). 

Depozīta sistēma, kas sāks darboties 
nākamgad - beidzot!  

Zemju īpašnieki bieži paliek 
neuzklausīti. Kompensāciju 
sistēma neeksistē. Saimnieciskās 
darbības veicējam, piemēram, 20 
ha kļūšana par liegumu bez 
kompensācijas mehānisma var 
būt ļoti sāpīga, tādējādi 
sabiedrība nav motivēta ziņot par 
dabas vērtībām. 

gari karstuma periodi, bebru 

invāzija latvāņu apkarošana mežu izciršana 

Atkritumu atrašanās dabā, biotopu 
aizsardzība 

Portāla Dabasdati izveide un 

tiešsaistes video kameru izvietošana 
pie putnu ligzdām. 

īstermiņa ekonomiskās labklājības 
modeļa dominēšana pār 
ilgtspējīgu attīstību 

Ūdeņu netīrība, atkritumi Depozitu sistemas ieviešana 

Nepārdomāti, unificēti dabas 
teritoriju individualie 

izmantošanas noteikumiana 

Plastmasas daudzums Godprētīgi makšķernieki 
Intensīvās lauksaimniecības 
veicināšana 

Piesārņošana nezinu Nezinu 

ļoti daudz atkritumu, kas nesadalās Nav aizpildīts nav aizpildīts 

Atkritumi n n 

Krasas temperatūras svārstības Atkritumu šķirošanas popularizēšana n 

Vides piesārņošana Pavasara talka n 

Mēsli, atkritumi, izciršana Cūkmens Cūkmens 

Dabīgo zālāju un mežu platības 
samazināšanās dabas skaitīšana 

Latvijas valsts mežu politika - uz 

peļņu orientēta. Komunikācija 
starp NVO (LOB),  privātājaiem 
mežu īpašniekiem, un valsts 
iestādēm 

bezadbildība izmetot atkritumus 
dabā sakopšanas talkas 

dūņu noplūde Augšdaugavas 
novadā 

ezeru aizaugšana n lauku un upju pļavu aizaugšana 

mežu izciršana jaunaudžu veidošana .. 

dabas piemēslošana 

Valsts mežu sakoptās atpūtas 
teritorijas 

Saskaņojumi ceļu būvē (piņķerīgi 
un ilgi), piemēram viena koka 
pārstādīšana 

Anna Marija Bērziņa - pirmā 
anketa. Mani satrauc dabas 

piemēslotība un tas cik daudz 
atkritumi ir atrodami Latvijas 

mežos un piekrastē. Es nesaprotu 
tos cilvēkus, kuri speciāli brauc uz 
mežu un izgāž savus atkritumus vai 
tos, kuri pēc sevis nesavāc. 

Man ļoti patīk lielās talkas, kas 
notiek katru pavasari. 

Pietrūkst sabiedrības, it īpaši 
jaunās paaudzes, izpratne par to 
cik liela vērtība ir Latvijas daba 
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Klimata izmaiņas - rūpniecība, 
mežu izciršana Neesmu informēta 

Dabas resursu neizmantošana - 
vēja ģeneratoru problēma 
(nevēlēšanās izskata dēļ tos 
uzstādīt, lai iegūtu atjaunojamos 
dabas resursus) 

Visvairāk uztrauc menu izciršana Rūpes par mežiem 

Nespēja ieviest ērtākus apstākļus 
riteņbraucējiem, lai varētu mazāk 
pārvietoties ar sabiesdrisko 
transportu vai automašīnu 

 


